
Hvordan komme i gang?

- kvalitetsforbedring
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Modell for kvalitetsutvikling
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What do we want to achieve?

How will we measure our progress?

What changes will drive our progress?

How should we modify our latest changes?

modified from:  The Foundation of Improvement by Thomas W. Nolan et. al
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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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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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Refleksjon to og to i to minutter

Hvordan skaper vi det beste engasjementet 
rundt arbeidet med gode pasientforløp når 
vi kommer hjem fra samling?
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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
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SMARTE mål
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•Spesifikke
•Målbare
•Attraktive
•Realistiske
•Tidsbestemte
•Energigivende 
(og noen sier Enighet)



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



Pilottesting

1

2
?

Intervju
Intervju

Intervju
Intervju

Intervju
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Forbedring

Tid

Forbedring som resultat av trening gir økt metodemestring
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