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•Spesifikke
•Målbare
•Attraktive
•Realistiske
•Tidsbestemte
•Energigivende 
(og noen sier Enighet)
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HPH0: 
SJEKKLISTE

HPH1: 
SJEKKLISTE

HPH2: 
SJEKKLISTE

HPH3: 
SJEKKLISTE

HPH4: SJEKKLISTE

HPH5: 
SJEKKLISTE

Sjekklister (Trondheim)
HPH0 -utskrivelse fra sykehus

HPH1-Forberedelse hjemkomst

HPH2-Strukturert oppfølging 
sykepleier innen 3 dager etter 
hjemkomst.

HPH3- Forberedelse time til fastlege

HPH5- Fire-ukers samtale/revurdering 
av bruker

Daglig tjenesteyting - arbeidsliste

HPH4- Ved helse-/funksjonssvikt, fall, 
kontakt med legevakt/AMK

HPH6- Informasjon til sykehus ved 
innleggelse

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745947/HPH0:-Utskrivelse-fra-sykehus
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745948/HPH1--Forberedelse-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745950/HPH2-:-Strukturert-oppfolging-av-sykepleier-innen-3-dager-etter-hjemkomst
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745951/HPH3-Besok-hos-fastlege-innen-to-uker
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745952/HPH5-Fire-ukers-samtale-med-primarkontakt
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745953/Oppdragets-art-arbeidslisten
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745955/HPH4-Helse--funksjonsvikt-fall-kontakt-med-legevakt-AMK
https://www.trondheim.kommune.no/content/1117745956/HPH6--Innleggelse-sykehus










Vi definerer SMARTE MÅL før vi beskriver konkrete handlinger
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Komme meg hjem 5 10
Bli sterkere i høyre fot 3 5
Bli kvitt oksygenet 5 10

4,3 8,3

8,3 4,3 4



Endring fra 1. til 2. samtale
Opplevd nytte

EpiData Analysis Graph
  Mean: 3.50 LCL: -3.06 UCL: 10.06

Pasienter i rekkefølge
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Fagmiljøene blir med hvis …

1. Starten på forbedringsarbeidet er god.
2. Endringene kommer pasienten til gode.
3. Endringene er kunnskapsbaserte.
4. Tilgangen til eksperter og veiledning er god.
5. Enkle målinger viser hvordan det går over tid.
(Brandrud 2018)
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• God opplæring og 
motivasjon

• Avtale hvem og hvordan 
utprøving for 
forbedringstiltak skal skje

• God oppfølging og 
vurdering
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• Gjør vi det vi har sagt vi skal 
gjøre?

• Virker det?
• Pasientens erfaring?
• Resultatene drøftes med alle 

parter
• Vurdere og eventuelt justere
• «Allways – never events»



Modell for kvalitetsforbedring



AI – handbook for leaders

En guide til at skabe positiv utvikling 
i din organisasjon

https://books.google.no/books?hl=no&lr=&id=7zBV1O_vPMEC&oi=fnd&pg=PR8&dq=appreciative+inquiry+bok&ots=CmjIqoIVJE&sig=7YaL5VRlHvFd5eL9_g-Mu22gG_8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.linkedin.com/pulse/tanker-fra-et-hyttefad-henrik-kongsbak/?trk=related_artice_Tanker%20fra%20et%20hyttefad..._article-card_title


Bakenforliggende teorier
Sosialkonstruksjonisme
Det å arbeide med språket i endringsprosesser i seg selv, er en skapende prosess. Språket vi bruker 
og spørsmålene vi stiller, vil bestemme hva slags svar vi får. OG, hva slags verden vi skaper.

Fokus er flyttet fra det individuelle, til den samarbeidende konstruksjon. Vekten ligger på forholdet 
mellom mennesker.

Når ulike verdener av mening møter hverandre, kan                  
det kreative få plass, og nye realiteter og muligheter 
oppstå (Gergen, 2009).



Hva spør vi om? Og hvilken retning gir det…

spørsmål

kunnskap

handling

fremtid

problemer

feil

Minimere feil

Regler, kontroll, 
styring, oppfølging

Suksess, ideer

det beste/potensialet

Utløse potensialet

Kreativitet, 
endringsvilje



Spørsmål:

• Tenk tilbake på en situasjon der du opplevde spesielt god forbedring av 
brukernes/pasientenes helse og mestring  på din arbeidsplass. 

Hva vil du fortelle om? 

• Fortell historien så detaljert som mulig:
• Hva skjedde?
• Hvem var involvert?
• Hva var det som gjorde at dere oppnådde dette resultatet?
• Hva var det ved tjenesten og de som jobbet som gjorde dette mulig?
• Hva skal til for å få til mer av dette i fremtiden?
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Where do I 
want to be ?

– Now
- Future

Learning zoneFear zone Growth zone

Adriaan Groenewald
Inspirert av Senningers learning model



Gruppearbeid Kvalitetsforbedring

Hvor er dere nå i forhold til 
forbedringsmodellen?

Hvordan kan dere bruke  de beste erfaringene 
dere har i veien videre for retningsendringen og 
forbedringsarbeidet? 
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