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VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG                             
(2017 – 2020) 

Innsatsområder for 2019 (Helsedirektoratet) 
• Demensplan 2020 
• Kvalitetsforbedrings- og pasiensikkerhetsarbeid 
• Tjenester til personer med utviklingshemming 
• Kvalitetsreformen Leve hele livet 

 

VISJON - kunnskap gjennom utvikling        
HOVEDMÅL                                                                                                             
Bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene 
gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny 
kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer for alle 18 
kommuner i Østfold fylke. Eidsberg kommune 

er vertskommune  
www.utviklingssenter.no 

 

http://www.utviklingssenter.no/




 
 

 
 

 

Pasient- og brukersikkerhet 
 





Forbedringsmetoden (PDSA) 
Avklare spørsmålene 
• Mål  
• Målinger 
• Tiltak 
 
Forbedringsarbeidet 
• PLAN – planlegge 
• DO –  utføre 
• STUDY – kontrollere 
• ACT – korrigere 
 
 
 
Demings læringssirkel - PDSA eller 
på norsk PUKK) 

Hva er problemet? 
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Ved skrivebordet 

Den ”virkelige” verden 

Planlegge Planlegge Høring Planlegge Godkjenne 

Implementere 

Implementering – tradisjonelt 

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008), modifisert av Christian von Plessen 
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Ved skrivebordet 

Den ”virkelige”  
verden 

Planlegge 

Teste og 
modifisere 

Godkjenne 

Implementere 

Implementering ved testing 

Teste og 
modifisere 

Teste og 
modifisere 



 
«Tavlene er kommet for å bli…» 

Risikotavler – en vinner i Østfold 
 
I Østfold bruker lederne ved mange sykehjem risikotavler for å følge med 
på og redusere risiko. 





TAVLER OG TAVLEMØTER 
 
- Pasient/brukers behov og risiko i 

fokus 
- Visualiserer risiko og oppfølging for 

alle ansatte 
- Felles og tverrfaglig forståelse 
- Ansvar og oppgavefordeling 
- Korte og presise møter (5 – 10 min 

maks) 
- Faste tider, kjent for alle 
- Tverrfaglig samarbeid 
- Spre og dele resultatene 
 



Tre ting: 
Mål det som kan måles, og gjør det som ikke kan måles, målbart. 
 
Hvordan vite at det dere gjør faktisk fører til en forbedring? (effekt 
eller resultat av tiltakene som iverksettes) 
 
Småskalatesting – testes ut i veldig liten skala før omfanget økes 
(det enkle er ofte det beste). Husk å angi HVA + HVEM + INNEN NÅR 
og definer et ønsket resultat. 
 

 
 
 
  

      

Mål og målinger 





Suksessfaktorer 



Takk for meg 
wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no 
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