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Ledelse og kvalitetsforbedring



Agenda

• Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse 
og omsorgstjenesten

• Pasientsikkerhets-
programmet og 
kommunesatsingen

• Erfaringer fra Lier, pasient-
og brukersikker kommune
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Krav til forsvarlighet og forbedring
- i helse og omsorgstjenesten
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1999 – store endringer i helselovgivningen



Fra Til

Pasientopplevelse

Ledere som 

administratorer

«Utbrenthet»

Kvalitetsrådgivere har 

ansvaret for kvaliteten

Kvalitetsdata i års- og 

kvartalsrapporter

Pasient som partner i 

behandlingen

Ledere som inspirerer og 

legger tilrette for forbedring

«Joy in work»

Alle har som jobb å forbedre 

tjenestene

Kvalitetsdata i sanntid

Trender



Bakgrunnen for ny forskrift

Uklarhet knyttet til ansvar, ledelse og 

organisering

Utfordringer i grenseflater og overganger 

Liten grad av gjennomføring av planlagte 

tiltak

Manglende oppfølging av om 

tiltakene har hatt ønsket effekt

Lite systematisk og forankret arbeid med 

kontinuerlig forbedring

Intern-

kontroll

Kvalitets-

forbedring

Ledelse



Hva er nytt i forskriften? 

Tydeliggjør lederes ansvar

Tydeliggjør medarbeideres involvering

Poengterer krav til brukermedvirkning

Forsterker kravet til forbedring

Strukturert etter Demings syklus 

Fremmer krav til kvalitet, system og 

kultur

Intern-

kontroll

Kvalitets-

forbedring

Ledelse



Everyone in 

healthcare has two 

jobs when they come 

to work; to do their 

work and to improve 

it. This is the essence 

of Quality 

Improvement.

Paul Batalden



Forskriftens oppbygging

§ 1  Formål 

§ 2  Virkeområde

§ 3  Ansvaret for styringssystem 

§ 4  Definisjon  

§ 5  Omfang og dokumentasjon

§ 6 Plikten til å planlegge

§ 7 Plikten til å gjennomføre

§ 8 Plikten til å evaluere

§ 9 Plikten til å korrigere



Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for 

å identi f isere svikt  el ler  forbedringsområder

Prosessen innebærer å: 

- dokumentere at man faktisk har et problem

- identi f isere årsaker

- teste ut mulige løsninger  i  l i ten skala

- implementere t i l tak som faktisk viser seg å 

være effektive

Kvalitetsforbedring handler om alt fra å justere de 

små t ingene i hverdagen, til å teste ut mer 

innovative og nytenkende ideer og tjenester

9

Planlegge

Gjennom-
føre

Evaluere

Korrigere



Plikter

• Etterleve helselovgining

• Yte forsvarlige tjenester

• Gi pasient- og brukersikre tjenester

• Ha systemer som sikrer kvalitetsforbedring



§6 Plikten til å planlegge

Planlegge

GjennomføreEvaluere

Korrigere

Informasjon og kunnskap

Oversikt over regelverk

Risiko for svikt

Risikoreduserende tiltak

Kompetanse og opplæring

Oversikt over avvik, klager, 

brukerundersøkelser 

Mål, oppgaver, aktiviteter og organisering



§7 Plikten til å gjennomføre

Planlegge

GjennomføreEvaluere

Korrigere

Informasjon og kunnskap

Oversikt over regelverk

Risiko for svikt

Risikoreduserende tiltak

Kompetanse og opplæring

Oversikt over avvik, klager, brukerundersøkelser 

Mål, oppgaver, aktiviteter og organisering

Gjøre oppgaver, organisering og planer kjent

Medarbeidere har nødvendig kunnskap

Utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer

Medvirkning fra medarbeidere

Medvirkning fra pasienter, brukere og pårørende



§8 Plikten til å evaluere

Planlegge

GjennomføreEvaluere

Korrigere

Informasjon og kunnskap

Oversikt over regelverk

Risiko for svikt

Risikoreduserende tiltak

Kompetanse og behov for opplæring

Oversikt over avvik, klager, 

brukerundersøkelser 

Mål, oppgaver, aktiviteter og organisering

Medarbeidere har nødvendig kunnskap

Utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer

Medvirkning fra medarbeidere

Medvirkning fra pasienter, brukere og pårørendeKontrollere at oppgaver og planer gjennomføres 

Vurdere effekten

Bruke erfaringer fra pasienter

Evaluere iverksatte tiltak

Gjennomgå avvik

Syst. gjennomgang av styringssystemet



§9 Plikten til å korrigere

Planlegge

GjennomføreEvaluere

Korrigere

Informasjon og kunnskap

Oversikt over regelverk

Risiko for svikt

Risikoreduserende tiltak

Kompetanse og opplæring

Oversikt over avvik, klager, brukerundersøkelser 

Mål, oppgaver, aktiviteter og organisering

Gjøre oppgaver, organisering og planer kjent

Medarbeidere har nødvendig kunnskap

Utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer

Medvirkning fra medarbeidere

Medvirkning fra pasienter, brukere og pårørende

Forbedre, rette opp og forebygge

Rette opp uforsvarlig og lovstridige 

forhold 

Korrigerende tiltak for etterlevelse av lovgivning

Kontrollere at oppgaver og planer gjennomføres 

Vurdere effekten

Bruke erfaringer fra pasienter

Evaluere iverksatte tiltak

Gjennomgå avvik

Syst. gjennomgang av styringssystemet



Summing 

Hvordan vil «Best Practice» være i din virksomhet?

Hvor er dere og hvordan kommer dere videre?

§6 Plikten til å planlegge
Mål, oppgaver og organisering (§ 6a)

Innhente informasjon og kunnskap (§ 6b)

Oversikt over regelverk og faglig normerende dokumenter (§ 6c)

Oversikt over områder med risiko for svikt (§6d)

Planlegge hvordan risiko kan minimaliseres(§6e)

Oversikt over kompetanse og behov for opplæring (§ 6f)

Oversikt over avvik og forbedringsarbeid(§ 6g)

§ 7 Plikten til å gjennomføre
Gjøre kjent og gjennomføre virksomhetens oppgaver, org. og planer (§ 7a)

Nødvendig kunnskap og kompetanse hos medarbeidere (§ 7b)

Utvikle og iverksette tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge svikt(§ 7c)

Medvirkning fra medarbeidere (§7 d)

Medvirkning fra pasienter, brukere og pårørende (§7e)

§ 8 Plikten til å evaluere
Kontrollere at oppgaver og planer gjennomføres (§ 8a)

Vurdere effekt av gjennomføring (§ 8b)

Evaluere iverksatte tiltak ivaretar krav (§ 8c)

Bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende (§ 8 d)

Gjennomgå avvik og uønskede hendelser (§ 8e)

Systematisk gjennomgang av styringssystemet (§ 8 f)

§ 9 Plikten til å korrigere
Rette opp uforsvarlig og lovstridige forhold (§9 a)

Sørge for at korrigerende tiltak bidrar til etterlevelse av lovgivning (§9 b)

Forbedre rutiner og prosedyrer, tiltak for å forebygge overtredelse av 

lovgivning (§9c)
Nødvendig nivå for å etterleve forskriften
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Demings syklus

Gjennomføre

Korrigere Planlegge

Evaluere

Ikke ok?

Ok?

Småskala-
testing



Hierarki og nettverk



Rådmann

Struktur for kvalitetsarbeid 

– nettverk for kompetanse og spredning

Kommunal-
sjef

Kvalitets-

rådgiver

Kvalitetsstab

Kvalitets-

nettverk

Fagutviklings-
spl mm



Modenhetsnivåer kvalitetsforbedring

Nivå 
1

Tilfeldig

Formalisert

Organisert

Forebyggende

Integrert

System og kompetanse er mangelfull og forbedring utføres ad-hoc og 
usystematisk

Styringssystem er på plass, forbedring skjer etter hendelser,  reaktivt

Nødvendig struktur og ledelse, noen har forbedrings-
kompetanse

Forbedringskultur, forbedringskompetanse i 
hele organisasjonen, risikostyring

Proaktiv og i forkant av hendelser, 
kontinuerlig forbedring

Nivå 
2

Nivå 
3

Nivå 
4

Nivå 
5



Summing 

Hvor er dere i din virksomhet i «trappen» i dag?

Hvordan kommer dere til neste trinn?



Lenker

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

20. nov 2017

Tema for presentasjonen

21

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-kvalitetsforbedring


I trygge hender 24/7 

Et nasjonalt program for økt pasientsikkerhet

MÅL

 25 % reduksjon i 

pasientskader  

 Bygge varige strukturer for 

pasientsikkerhet

 Forbedre 

pasientsikkerhetskulturen 



Organisering

«Helsetjenestens program»

• Styringsgruppe

• Sekretariat

• Fagråd

• Arbeidsgruppe for brukermedvirkning

• Ekspertgrupper

• Regionale og lokale programledere i helseforetakene

• Knutepunkt i Utviklingssentrene for sykehjem og  

hjemmetjeneste 

Planlegge

Gjennom-
føre

Evaluere

Korrigere



Pasientskader i norske sykehus

2016: 13.9 %

2015: 13,7 %

2014:  13,9 %

2013: 13,0 %

2012: 13,7 %

2011: 16,1 %

Hyppigste skader: legemiddelrelaterte skader 

og infeksjoner

Målt med metoden Global Trigger Tool

av pasientene blir påført skade som medfører 
behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller   
alvorligere konsekvenser



Målrettet innsats



To-delt satsning ut mot 

kommunal helse og omsorgstjeneste

Pasient- og brukersikre 

kommuner

- Lier

- Tønsberg

- Karmøy

- Vestvågøy

- Smøla

Hensikt
• Spre kunnskap om 

pasientsikkerhet  og forbedring
• Arbeide helhetlig med strukturer
• Satser på ressurspersoner

Erfaringer
• Deltatt siden 2012 
• Startet med vertskommuner for 

utviklingssentre
• Frivillig deltagelse
• Krevende for kommuner å delta 

på læringsnettverk
• Mest fokus på legemiddelbruk

Ivaretar mange krav i forskriften
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64 %

1 deltakende kommune = 
min. 1 sykehjem eller hjemmetjenestesone 
er involvert på min. 1 innsatsområde

Aktivitet i kommunene
Pr. desember 2016 - (mål 75%)

Buskerud:12/21



MÅLET

Foto: Stig Marlon Weston



Pasient- og brukersikre kommuner

 Fem pilotkommuner  i satsningen fra høsten 2016 

 Lier

 Tønsberg

 Karmøy

 Vestvågøy

 Smøla



Skal jobbe systematisk med:

• Innsatsområder

• Brukermedvirkning

• Pasientsikkerhetskultur

• Kompetanseheving  i 

pasientsikkerhet og 

forbedringsmetodikk 

• Ledelse 

Hva innebære det å være en pasient- og 

Brukersikker kommune

Se mer på www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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Lier kommune -
en brukersikker
kommune

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCsuPfyq3RAhWDDSwKHZUyCs4QjRwIBw&url=http://www.lier.kommune.no/aktuelt/dobbelt-statsradbesok-pa-fosshagen/&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNGlOOZeaG50GyQ1KqUJjQr5xKVllw&ust=1483794242021790


Side | 

Hva innebære det å være en pasient- og brukersikker

kommune? 

Skal jobbe systematisk 

med:

• Innsatsområder

• Brukermedvirkning

• Pasientsikkerhetskultur

• Kompetanseheving  i 

pasientsikkerhet og 

forbedringsmetodikk 

• Ledelse 



Side | 

Hva skulle vi velge?

Relevante / forpliktende  

innsatsområder:

Riktig legemiddelbruk

Forebygging av trykksår

Forebygging av fall

Forebygging og behandling 

av underernæring

Tidlig oppdagelse av 

forværret tilstand.



Side | 

Dette var et identifisert område for forbedring

Kursing av ansatte



Side | 

Endringer en naturlig del av hverdagen.

Hvordan drive systematisk forbedringsarbeid når alt rundt endres.



Side | 

Systematisk forbedring

Styrken i pasientsikkerhetsprogrammet

En oppskrift 



Side | 

Hvor er vi i dag:

• Innføre tiltakspakker på 

innsatsområder i sykehjem og 

hjemmetjeneste 

• Involvere politisk ledelse i arbeidet 

med å forbedre pasient- og 

brukersikkerheten

• Forankre pasient- og 

brukersikkerhetsarbeidet i 

relevante plandokumenter, 

strategier, strategisk 

kompetanseplan og 

opplæringsplaner

• Delta i ulike opplæringsaktiviteter

• Sikre at arbeidet er integrert i 

linjeledelsen, det vil si at informasjon 

om og ansvar for arbeidet formidles i 

alle ledd

• Teste ut og innføre 

pasientsikkerhetsvisitter og tavlemøter

• Bidra i utvikling av et kommunalt 

dashbord for pasient- og 

brukersikkerhet

• Etablere kontakt og samarbeid med 

utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjeneste i eget fylke



Side | 

Veien videre for Lier

Ny prosjektleder på plass

Alle institusjonene, hjemmetjenesten og tjenester til barn med 

funksjonsnedsettelse vil være i gang innen utgangen av 2017

Politisk forankring 



Side | 

Hvorfor være en 

brukersikker kommune?

Dette bidrar til å oppfylle forskriftene om 

kvalitetsledelse

Men målet er gode tjenester, våre 

innbyggere skal få hjelp av oss som 

helsearbeidere, vi skal ikke være en 

risiko for å påføre våre pasienter skader.


