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   Hvem er jeg ? 

 
   Klinikkleder i Medisinsk klinikk ved Oslo   

  universitetssykehus HF 

    

   Prosjekteier for HelseArena Aker 

 

   Klinikkleder i Kirurgisk klinikk ved Aker   
  universitetssykehus HF 

 

   Klinikkleder i Fellesmedisinsk klinikk ved Aker  
  universitetssykehus HF  

 

    Klinikkoversykepleier ved Kvinne/barn-   
  klinikken ved Aker universitetssykehus HF 

 

 

 

 Svensk 
Jordmor 



Forbedringsarbeid - Pasientsikkerhet – Pasientforløp  

• Kontinuerlig forbedring 
– Ved etablering av MED klinikk i OUS –  

• tok i bruk Lean som metode 

 

  

– 2013 Etablerte «Nettverk for kontinuerlig forbedring OUS» 

• Inkluderte alle klinikker 

 

– OUS 2015 og 2017 «Ikke sløs med tiden min» 

 

– 2017 Etablerte «Nettverk for kontinuerlig forbedring Medisinsk klinikk» 

 

 

 



Pasientsikkerhet 
Skal bidra til å redusere pasientskader 
og øke pasientsikkerheten. 
Pasientsikkerhetsprogrammet.  
 
 
 

Pasientforløp 

En helhetlig, sammenhengende 
beskrivelse av pasientens kontakter med 
ulike deler av helsevesenet i løpet av en 
sykdomsperiode. 
Skal gi forutsigbarhet og trygghet. 
 
 

Kan brunpapir og  
Post-It gjøre forskjell? 



i)  Innovative og delaktige ledermøter 

Utfordringen er «å ikke slippe taket» 



ii) Bruk av Tavler for å synliggjøre og ansvarliggjøre 
 



iii) Daglig styring – holde fokus 
      Målrettet og kontinuitet  



iv) Holde «trykket oppe» - ikke «hopp og sprett»   



iii) Etterspørre, følge opp og gjenta  



Det grønne korset 
 

1 

• Visualisering og daglig risikovurdering 
utvikler god pasientsikkerhetskultur og 
bedre pasientforløp  

 

 

 
 Leder spør hver dag: 

Hvilken pasientsikkerhetsrisiko  
har vi sett det siste døgnet? 



Hvordan lykkes? 

• Alt forbedringsarbeid må  

– etterspørres av ledere  

– etterspørres av alle ansatte 
• «aktivt medarbeiderskap» 

 

• Fakta / målinger for å se om  
endring er forbedring 

 

• Det er menneskelig å feile,  
feil gir anledning til forbedring 

 

• Det handler om atferdsendring og ledelse 

 

 

 



Hva er Ledelse for meg 

• Å motivere 

• Å skape dialog 

• Å være prosessorientert 

• Å virke gjennom andre 

• Å skape møteplasser og arena for 
andre så de kan lykkes 

• Å få de ansatte til å våge mer enn 
de har våget før 

• Å gi ansatte mulighet på et verdig 
vis å endre retning 

 



”Alltfor ofte velger vi den oppgaven 

som haster mest, på bekostning av 

de oppgavene som ikke er like 

akutte, men som kan være             

mye, mye viktigere” 
 

Lykke til med arbeidet! 



Takk for oppmerksomheten! 

legjev@ous-hf.no 


