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Tirsdag 16. mars 2010 – Dag 1

Påmelding og priser: www.nfkh.no

10.00 – 10.10 
Åpning 
Anne-Grete Skjellanger, leder, NFKH

10.10 – 10.30
Forbedringer i helsetjenesten - hva er status i Norge og hva kan Kunns-
kapssenteret bidra med?
John-Arne Røttingen, direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

10.30 – 11.30
The challenge of leading for quality improvement
Jim Easton, National director for improvement and efficiency, Department of 
Health, England

11.30 – 12.00 Pause

12.00 – 12.20
Tilsynsmelding 2009 - noko nytt, eller det same gamle maset? 
Geir Sverre Braut, assisterende direktør, Statens helsetilsyn

12.20 – 12.40
Kvalitetsarbeidet sett fra nasjonale myndigheter
Bjørn-Inge Larsen, direktør, Helsedirektoratet

12.40 – 13.00 
Utdeling av Kvalitetsprisen 2010

13.00 – 14.00 Lunch

17.15 – 18.15 Generalforsamling for medlemmer 

19.00 Festmiddag

Sesjon 2: Lean som verktøy for å understøtte omstillings- og endringsprosesser 
For å sikre bedre pasientforløp og styrke forskning, kvalitet og samhandling, fokuserer Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) på videre-
utvikling av systemer for helhetlige pasientforløp. Lean er valgt som verktøy for å understøtte dette. Gjennom pasientforløpsarbeidet skal  kvaliteten 
på pasientens ”reise” i sykehuset styrkes, driften effektiviseres gjennom reduksjon av plunder og heft og de ansattes tilfredshet bedres gjennom 
reduksjon av det opplevde gapet mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser. Sesjonen er delvis interaktiv med spørsmål og diskusjon.

Sesjonsleder Mette Fredheim, styremedlem NFKH

10.00 – 13.00 Plenum dag 1
Ordstyrer: Hans Asbjørn Holm, styremedlem NFKH

14.00 – 17.00 Parallellsesjoner 1-4
Sesjon  1: Metoder og verktøy: Systemet det er oss – og sammen kan vi forbedre det!
Parallellsesjonen om Metoder og verktøy ble en suksess i fjor. I år kommer Kunnskapssenteret, Seksjon for kvalitetsutvikling – GRUK tilbake 
og skal forelese om Metoder og verktøy med særlig fokus på samhandling og brukermedvirkning. Sesjonen vil bestå av forelesninger og grup-
pearbeid, og passer både for nybegynnere og de med litt erfaring fra kvalitetsforbedring.

Sesjonsleder: Marie Brudvik, styremedlem NFKH

14.00 – 15.30
”Systemet det er oss – og sammen kan vi forbedre det ”, 
Inger Lise Lervik, fagutviklingssykepleier, Rokilde Undervisningssykehjem og 
Trulte Konsmo, seniorrådgiver, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

15.30 – 16.00 Pause

16.00 – 17.00
Veien til forbedring, presentasjon av noen utvalgte metoder og verktøy
Toril Bakke og Marie Brudvik, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten

14.00 – 14.10
Innledning 
Mette Fredheim, styremedlem NFKH

14.10 – 14.40
Pasientforløpsarbeid, en viktig del av den langsiktige utviklingen av 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Marit Lind, assisterende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

14.40 – 15.10
Strategi for pasientforløpsarbeidet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Hege Andersen, prosjektleder, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

15.10 – 15.30 Pause

15.30 – 16.30
Utarbeiding og implementering av ”Lungepakken” – diagnostisk 
 forløp for lungekreftpasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Merethe Postmyr, klinikkrådgiver, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Einar Bugge, klinikksjef, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

16.30 – 17.00
Spørsmål og diskusjon 
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Sesjon 3: Tools for leading quality improvement
Leading quality improvement is tough. Those who choose to lead need to reflect on how they can develop their improvement and leadership skills to be 
effective. This session will provide leaders with practical tools in leading their organizations to continuous quality improvement. The session is interactive.

Chair and speaker Jim Easton, National director for improvement and efficiency, Department of Health, England

14.00  – 14.15
Introductions 

14.15 – 15.15
Tools to get the organization set up for quality improvement 

15.15 – 15.30 Break 

15.30 – 16.15
Tools to get your people set up for quality improvement 

16.1 5 – 16.45
Developing yourself as a leader of quality improvement
 
16.45 – 17.00
Questions and close

Sesjon 4: Kvalitetsforbedring i psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling
Psykisk helse og avhengighet er fagområder som krever god samhandling internt i egen organisasjon og med eksterne aktører. Kunnskaps-
basert praksis innenfor disse fagfeltene er krevende da kunnskapsgrunnlaget ofte er uklart. Desto viktigere er det å ta i bruk erfaringsbasert 
kunnskap og bidra til kunnskapsutvikling der kunnskapsgrunnlaget er uklart. Brukerinvolvering og systematisk bruk av forbedringskunnskap 
knyttet til behandlingskjeder for pasienter med psykisk sykdom, rus og avhengighetsproblematikk, er grunnleggende for å utvikle kvaliteten 
på tilbudet til disse pasientgruppene. Parallellsesjonen ivaretar tre områder som alle er viktig i utviklingsarbeid innenfor fagfeltet: bruker, 
forskning og kontinuerlig forbedringsarbeid. Sesjonen er delvis interaktiv.

Sesjonsleder Øyvind Antonsen, styremedlem NFKH 

14.00 – 14.10
Innledning 
Øyvind Antonsen, styremedlem NFKH
 
14.10 – 14.50 
Brukerinvolvering i kvalitetsforbedringsarbeid 
Anne Grethe Skjerve, fagsjef, Rådet for psykisk helse
 
14.50 – 15.30
Fysisk aktivitet som behandlingsalternativ til ulike diagnosegrupper
Egil Martinsen, avdelingsleder, Oslo universitetssykehus HF

15.30 – 16.00 Pause

16.00 – 16.40
Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved Schizofreni og nyopp-
daget psykose - implementering og vedlikehold 
Inger Stølan Hymer, Tips-konsulent, Sykehuset Østfold HF

16.40 – 17.00
Spørsmål og diskusjon

Onsdag 17. mars 2010 – Dag 2
08.30 – 11.30 Parallelle sesjoner  5 – 7

08.30 – 08.40
Innledning 
Elin Holter Grundt, Styremedlem NFKH
 
08.40 – 09.00
Innsatsområde I: Forankring av kvalitetsarbeid i ledelse og organi-
sasjon i Sykehjemsetaten i Oslo kommune
Elin Holter Grundt, spesialkonsulent, Sykehjemsetaten, Oslo kommune
 
09.00 – 09.30
Innsatsområde II: Styrke utøveren - implementering av kunnskapsbasert 
praksis i sykehjem – et undervisningsopplegg 
Anne Jesperud Kittelsen, fagkonsulent, Abildsø undervisningssykehjem

 09.30 – 09.50  Pause 

09.50 – 10.40 
Innsatsområde III: Styrke brukeren. Slik har vi gjort det ved 
Kløverinstitusjonene
Kirsti Østhagen, seniorrådgiver, NKS 
 
10.40 – 11.10
Gruppearbeid: Fra å høre til å gjøre - hvordan jobbe systematisk med 
kvalitetsstrategien i egen organisasjon? 
 
11.10 – 11.30 
Diskusjon, innspill og oppsummering

Sesjon 5:  ”…..og bedre skal det bli!” -  i praksis på sykehjem
Gjennom tre eksempler viser vi hvordan Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesen med sine føringer, har gitt 
 inspirasjon til arbeid med  kvalitetsforbedring på sykehjem. Vi synliggjør hvordan systematisk arbeid kan gi gode resultater, og hvordan teori 
kan omgjøres til praksis.

Sesjonsleder Elin Holter Grundt, styremedlem NFKH
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08.30 – 08.35 
Innledning 
Anne-Grete Skjellanger, leder NFKH

08.35 – 08.55
Pasientforløp og behandlingslinjer - hvor skal vi og hvordan gjør vi det
ved Oslo Universitetssykehus?
Eva Bjørstad, direktør, Pasientsikkerhet, HMS, kvalitet og kontinuerlig 
 forbedring, Oslo Universitetssykehus HF

08.55 – 09.15  
Behandlingslinjer ved sykehuset Østfold
Helge Stene-Johansen, prosjektsjef, Sykehuset Østfold HF 

09.15 – 09.40
”Fra stykkevis og delt…” - samhandling mellom fastleger og 
poliklinikker ved Sykehuset Telemark HF
Bjørnar Nyen, praksiskoordinator ved Sykehuset Telemark HF 

09.40 – 10.10 Pause
10.20 – 10.30
Introduksjon av gruppearbeidet

10.30 – 11.00 
Gruppearbeid: Hvordan starte eller videreutvikle et systematisk arbeid 
med pasientforløp og/eller behandlingslinjer i egen organisasjon?

11.00 – 11.30
Presentasjon av gruppearbeidet

Sesjon 6:  Forbedring av pasientflyten gir samhandling i praksis
Det er forskjellige fremgangsmåter og forskjellig metodikk i utvikling og bruk av behandlingsforløp og behandlingslinjer, men essensen er lik; nemlig at 
helhetlige pasientforløp og behandlingslinjer er bygget på tverrfaglighet, kunnskapsbasert praksis og samhandling. I denne  sesjonen vil deltagerne få 
høre hvordan det jobbes med utvikling av pasientforløp og behandlingslinjer i spesialisthelsetjenesten og mellom  1. og 2. linje tjenesten. Med utgangs-
punkt i presentasjonene inviteres deltagerne til å diskutere hvordan starte eller videre utvikle dette  arbeidet i egen organisasjon. Sesjonen er interaktiv.

Sesjonsleder Anne-Grete Skjellanger, leder NFKH

Sesjon 7: Kvalitetsforbedring i utdanningene 
Kunnskap om moderne kvalitetsforbedring, system- og prosessforbedring, har vist seg vanskelig å få integrert i helsefagutdanningene. Denne 
sesjonen legger vekt på å formidle forbedringskunnskap som et ”integrerende” verktøy for alle fagområder, og som påvirker tenke- og  handlingssett 
på en måte som øker kvaliteten på arbeidet. Dette vil gi bedre resultater for pasientene og færre pasientskader, til glede for både pasienter og perso-
nell. Økt kostnadseffektivitet, er også et viktig argument for å styrke forbedringskunnskapen i alle helse- og sosialfaglige utdanninger. 

Sesjonsledere: Jo-Inge Myhre og Hans Asbjørn Holm, styremedlemmer NFKH

08.30 – 08.40
Innledning
Hans Asbjørn Holm, styremedlem, NFKH

08.40 – 09.10
Hva kan vi lære fra andre land? 
Michael Bergström, Global Knowledge Explorer, Sveriges Kommuner och 
Landsting
 
09.10 – 09.40  
Forbedringskunnskap som integrert del av fagplanene i 
 helse personellutdanningen – erfaringer fra Jönköping 
Boel Andersson-Gäre, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap ved 
Högskolan i Jönköping

09.40 – 10.00 Pause

10.00 – 10.20
Tverrfaglig kompetanseutvikling i forbedringsarbeid. Erfaringer fra  
Qulturum,  centrum för utveckling och förbättringsarbete inom   
hälso- och sjukvård 
Göran Henriks, utväcklingsdirektör, Landstinget Jönköping

10.20 – 11.30 
Gruppearbeid og oppsummering

12.30 – 14.40 Plenum dag 2
Ordstyrer: Øyvind Antonsen, styremedlem NFKH

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 
Gjennomgripende forbedringsarbeid i en stor organisasjon: Hva vi 
har lært om forbedring av helsetjenester etter 10 år med kontinuerlig 
forbedringsarbeid i Jönköping län? 
Göran Henriks, utväcklingsdirektör, Landstinget Jönköping og
Boel Andersson-Gäre, direktör for Futurum, Akademi för hälso och vård

13.20 – 13.30 Kort benstrekk

13.30 – 14.00
Pasientens behov er grunnmuren 
Bente Mikkelsen, administrerende direktør, Helse Sør-Øst 

14.00 – 14.30
Bedret kvalitet på helsetjenester gjennom økt nærvær hos ledere og 
medarbeidere  
Michael de Vibe, seniorrådgiver, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

14.30 – 14.40
Avslutning ved leder


