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Hvorfor –
dama ved heisen, en historie om variasjon



Modell for kvalitetsutvikling
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Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
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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














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
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Forbedring og implementering
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Anbefaling
Faste møtepunkter i 
forbedringsteamet som 
utvikler og evaluerer 
tiltakene som prøves ut

Pasientforløp i helsetjenesten

Tidlige faser av forbedringsarbeidet Senere faser av forbedringsarbeidet
Fokus på å finne frem til ønsket 
praksis
• Pilottesting med utvalgte 

medarbeidere
• Diskusjon etter utprøving
• Fortløpende tilbakemeldinger 

og justeringer

Fokus på implementering og 
forbedring av ønsket praksis
• Verktøy for å få oversikt over 

målinger fra mange pasienter
• Utforskning av erfaringer med 

stort potensial for læring





Ny beboer på sykehjemmet-
En klagesak - et forbedringsarbeid.
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Meldingsløftet på Agder
Kvalitet i innhold  - PLO-meldinger

• Erkjent behov for forbedring
• Arbeidsgruppe med deltakelse fra både sykehus og 

kommuner
• Kartlegging av behovet for informasjon fra partene
• Felles utarbeidelse av sjekklister for innhold i 

innkomstrapport og 
helseopplysning/utskrivningsrapport

• «Hva er viktig for deg?» i begge maler, bidrar til å 
holde fokus



Erfaringer og målt resultat

• Lett å implementere, brukervennlig, positive tilbakemeldinger
• Resultat av målinger i 2016:

• Der sjekkliste ikke er brukt: 79% vurderte kvaliteten på innholdet som lite god
• Der sjekkliste er brukt: 72% vurderte kvaliteten på innholdet som tilstrekkelig, og 23% vurderte den 

som svært god

• Resultat fra målinger i 2017:
• Der sjekkliste ikke er brukt: 72% vurderte kvaliteten på innholdet i meldingen som lite god
• Der sjekkliste er brukt: 69% vurderte kvaliteten på innholdet i meldingen som tilstrekkelig, og 17% 

vurderte den som svært god. 

Oslo Met



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


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
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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»
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Where do I 
want to be ?

– Now
- Future

Learning zoneFear zone Growth zone

Adriaan Groenewald
Inspirert av Senningers learning model
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25Hva er det som skaper vedvarende 
forbedring?
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