
Å bli best på å bli bedre

…



Universitetssykehus

– Tromsø

– Harstad

– Narvik

Operasjons- og Intensivklinikken



Alle i helsevesenet har to jobber;

å gjøre jobben sin og å gjøre den 
bedre. Batalden og Direktøren



Melde for å lære



Ø Hvilken kultur har vi?

Ø Hva er avvik?

Kultur



Mål

Ø Redusere antall 
pasientskader

Ø Etablere varige systemer 
og strukturer for 
pasientsikkerhet

Ø Forbedre 
pasientsikkerhetskulturen i 
helsetjenesten

Tiltakspakker
Pasientsikkerhetsprogrammet



Hvordan starte?







Ledelse

• Alle aktuelle 
tiltakspakker skal 
implementeres 
innen utgangen av 
2016

• Forbedringsmodelle
n skal brukes som 
metode

• Forbedringstavle skal 
brukes som 
læringsarena





Forbedringsmodellen



Forbedringsmodellen



Forbedringssirkelen











Hva kan statistisk prosesskontroll 
(SPC) bidra med i 

forbedringsarbeid?§ Måledata plottet i en tidsserie gir mulighet for

ü variasjonskontroll
statistisk stabile (forutsigbare) tjenester?

ü nivåkontroll 
i overensstemmelse med god praksis/god kvalitet?

ü forbedringskontroll
utgjør endringen en forbedring? 
sikre at forbedringer dokumenteres!
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Forbedringsstrategien avhenger av 
typen variasjon

§ Statistikk kan hjelp oss 
å skille mellom naturlig 
og 
spesiell variasjon og 
dermed fastslå om en 
prosess er statistisk 
stabil 

§Ved spesiell 
variasjon: Finn og 
forstå årsaken! 
üuønsket variasjon: 
fjern den 
üønsket variasjon: 
implementer årsaken 
(eks. tiltakspakken)

§Ved naturlig 
variasjon: Er dere 
tilfreds med 
prosessen? 
üikke tilfreds (for stor 
variasjon): juster 
prosessen/etabler ny
ütilfreds: overvåk 
prosessen videre 

Statistikken gir oss ikke årsaken til den spesielle variasjonen. 
Diagrammene må altså tolkes både statistisk og med faglig/klinisk 
skjønn (av dem som kjenner virksomheten)



Hva har vi lært?



Hva har vi lært?

• Vi kan bruke 
målinger til å 
avdekke 
problemområder



Hva har vi lært?

• Knytte 
forbedringsmetodikk
en opp mot 
avviksarbeid



Hvordan bli best?



Takk for meg!


