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TRØNDERLOVEN

§ 1. Vi skal gjøre hverandre gode!
§ 2. Vi skal være grensesprengende!
§ 3. Det skal være lov til å både lykkes og
mislykkes!
§ 4. Vi skal unne andre suksess!
§ 5. Mangfold skaper kreativitet!
(Flere paragrafer kommer……)
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Disposisjon

• Kvalitet og kvalitetsbegrepet, og ulike kvalitetsmål
• Kvalitetsforbedring
• Krav til kvalitetsindikatorer
• Erfaringer fra og praksis i andre land og funn fra egen studie
• Videre arbeid
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Noen definisjoner for kvalitet i helsetjenesten:
Donabedian (1980): ”Quality of care is the kind of care which is expected
to maximize an inclusive measure of patient welfare, after one has
has
taken account of the balance of expected gains and losses that attend
attend
the process of care in all its parts.”
parts.”
IOM (1990): ”Quality of care is the degree to which health services for
individuals and populations increase the likelihood of desired health
health
outcomes and are consistent with current professional knowledge.”
knowledge.”
Deming (1993): Quality is meeting and exceeding the customer’
customer’s needs
and expectations and then continuing to improve
Berwick (Crossing the quality chasm 2001): Safety, effectiveness,
effectiveness,
patientpatient-centeredness, timeliness, efficiency, and equity
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De norske variantene:
• ”……helheten
”……helheten av egenskaper en enhet har og som vedrø
vedrører dens
evne til å tilfredsstille uttalte og underforstå
underforståtte behov”
behov”, og
”……..virkningsfulle,
”……..virkningsfulle, trygge, involvere brukerne og gir dem innflytelse,
innflytelse,
v ære samordnet og preget av kontinuitet, utnytte ressursene på
på en
god må
måte og væ
være tilgjengelig og rettferdig fordelt”
fordelt” (Nasjonal strategi for
kvalitet i helsetjenesten 2005)

• Med kvalitet forstå
forstås i hvilken grad helsetjenestens aktiviteter og tiltak
øker sannsynligheten for at enkeltpersoner og grupper i befolkningen
befolkningen
får en ønsket helserelatert velferd,
velferd, og tjenestene utø
utøves i samsvar
med dagens profesjonelle kunnskap
(Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten,
Kunnskapssenteret 2010)
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Hvem definerer kvaliteten?
•

Fra hvilket perspektiv?
Profesjonelle? Pasientens
stemme?

•

Sammenligne seg med hvem?

•

Subjektive (pasienttilfredshet,
livskvalitet) og/eller objektive
mål?

Styrende myndigheter/administrasjon
Helsetjenestekvalitet
Systemnivå

Pasienten/ pasientens representant
Opplevd kvalitet
Mikronivå (hjemmiljøet)

Sigrid.Nakrem@hist.no

De profesjonelle/ helsearbeiderne
Profesjonell kvalitet
Meso- og mikronivå (sykehjemmet)

6

The Triple Aim www.ihi.org
1.

Forbedre helsen i befolkningen

2.

Fremme en god opplevelse av helsetjenesten

3.

Redusere kostnader (kr/pasient) – kostnad-nytte
Improve Population Health

Enhance the
Health Care
Experience

Reduce Per
Capita Cost
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Hvorfor må
måle pleie og omsorg?
Ulike formå
formål – ulike må
mål

•
•
•
•

Forbedrings- og utviklingsprosesser (PDCA)
Monitorering – å følge med og vurdere kvaliteten (Nasjonale
kvalitetsindikatorer)
Benchmarking – beste praksis
Forskning – instrumenter for å måle effekt av intervensjoner

”Quality assurance” (kvalitetssikring) - øke sannsynligheten for god
helsetjeneste.
”Quality improvement”: System for kontinuerlig forbedring

FORMÅL PHD-PROSJEKTET:
Universelle mål for å monitorere sykepleiekvalitet, og som kan brukes
for å måle kvalitetsforbedringer i sykehjem
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Kan kvalitet i sykepleie må
måles?
• Abstrakt og kan ikke må
måles direkte
• Indikatorer - pekepinn og et indirekte må
mål på
på kvalitet og
pasientsikkerhet
- Generiske (for eksempel smerte, ernæ
ernæring, fall)
- Sykdomsspesifikke (for eksempel demens, slag, KOLS)

Sykepleiesensitive indikatorer er må
mål for endringer i helsestatus
hvor pleien og omsorgen har en direkte på
påvirkning (ICN 2001)
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Dimensjoner innen kvalitet
• Måle sammenhenger mellom
- resultat: det som ønskes oppnå
oppnådd for pasienten (bedre helse
og velferd)
- prosess: det helsepersonell gjø
gjør, utfø
utførelsen av tjenesten
(prosedyrer, pleie, omsorg, mellommenneskelige faktorer)
- struktur: rammefaktorer som er nø
nødvendige (bygningsmessige
faktorer, ressurser, bemanning og kompetanse)
• Et sammensatt må
mål (flere indikatorer) er gjeldende for en
spesifikk kontekst og et bestemt formå
formål
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Kvalitetsarbeid i mikrosystemet vs hele systemet
• Kliniske mikrosystemer: Systemet rundt den enkelte pasient og
personalet ”i front” ved den enkelte enhet
• Trenger å drive kvalitetsarbeid på alle nivåer:
- Pasient og
Mikrosystemet
helsepersonell
- Klinisk enhet
Mesosystemet
- Tjenestestedet
Makrosystemet
- Helsetjenesten
•

Prinsipp:
Samle data på laveste nivå og aggreger oppover i systemet for å gi
kvalitetsdata høyere opp i systemet (bottom-up kvalitetssystem)
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Klinisk kvalitetsforbedringsarbeid
The system is perfectly designed to give the result that it gives
(Paul Batalden)
og
”…man trenger ikke å være dårlig for å bli bedre”
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En modifisert forbedringssirkel

Standardisere og
følge opp

Forberede

Bedre?

Ja

Kontrollere

Planlegge

Nei

Utføre

www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/
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Hva ønsker vi å endre?
• Redusere uønsket variasjon, for eksempel i utførelse av
prosedyrer (metode og person) eller etter geografisk plassering
• Bruke kunnskapen til å forbedre praksis, for eksempel holde
seg faglig oppdatert og sikre evidensbasert praksis

•
-

3 grunnleggende spørsmål:
Hva ønsker vi å oppnå?
Hva må vi gjøre for å oppnå det?
Hvordan vet vi at det er en forbedring? (Langley et al 2009)
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14

Hva ønsker vi å oppnå
oppnå?
Hva må
må vi gjø
gjøre for å oppnå
oppnå det?
• Kunnskapsbasert praksis:
-

-

Forskningsbasert
kunnskap

Kontekstavhengig
Systematisk bruk av kunnskap:
forskning, erfaring og
pasientens stemme
Hva har effekt i gitt situasjon,
hvordan oppleves det, kriterier
for kvalitet m.m.
Pasientens kunnskap
og preferanser

Erfaringsbasert
kunnskap

http://kunnskapsbasertpraksis.no
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Paretodiagram
• Eksempel på Paretodiagram
Figur 8: Pareto diagram: ”Årsaker til ikke å trene”
Pareto diagram
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Hvordan vet vi at det er en forbedring?
• Målstyring eller regelstyring
• Kvalitetsindikatorer – lokale og nasjonale indikatorer
• Pasientens stemme – brukerundersøkelser
• Sammenligne seg med andre og lære av andre
(Benchmarking)
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Målstyring og regelstyring
• Målstyring innebærer:
-

Klargjøring av mål og ansvarlig
Kartlegging av måloppnåelse og faktorer som påvirker måloppnåelsen
Bruke kunnskapen videre for forbedret praksis

• Regelstyring innebærer:
-

Finne hensiktsmessig prosedyre eller ”regel” som er retningsgivende,
for eksempel Kvalitetsforskriften
Følge retningslinjene (implementering)
Sjekke om retningslinjene er fulgt
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Valg av kvalitetsindikatorer for
kvalitetsforbedring
•

Planlegge valg av kvalitetsmål
Struktur-, prosess- og
resultatmål

•

Bruke kvalitetsmålene for å
kontrollere

•
•
•
•

Før- og ettermåling
Fortløpende måling
Validitet og reliabilitet
Ikke oppnådd forbedring → Feil
tiltak eller feil mål?

Standardisere og
følge opp

Forberede

Kontrollere

Planlegge

Utføre
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Statiske mål - øyeblikksmål

Kakediagram
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Dynamiske mål: Kontrolldiagram
• Eksempel på kontrolldiagram
Figur 5: Kontrolldiagram: ”Marys kaloriinntak”
Kontrolldiagram - Maries Kalori inntak
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Brukerundersø
Brukerundersøkelser
• Lytte til pasientens stemme evt. pårørende som
representant
• Hva er viktig for pasienten? Opplevd tilfredshet?
Fornøyd? Bedre livskvalitet? Trivsel? Klage/uheldige
hendelser? Pasientsikkerhet/trygghet?
• Pasienten er hovedsakelig opptatt av resultatet, måten det
gjøres på (prosessmål) er mindre viktig
• Spør om det som har betydning for den enkelte! –
Balanserte mål (”balanced scorecard”)
Sigrid.Nakrem@hist.no
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Benchmarking
• Sammenligne seg med ”de beste i klassen” –
eksemplarisk praksis (men best på hva?)
• Sette en høy standard som ønskes oppnådd
• Lære av andre i samme situasjon eller i samme faglig
eller geografisk område
OBS: SAMMENLIGNBART?
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Standardisering og implementere ny praksis
•

Standarder definert som
"documented agreements containing technical specifications or other
precise criteria to be used consistently as rules, guidelines, or
definitions of characteristics, to ensure that materials, products,
processes and services are fit for their purpose" (ISO, 2002)

•

Implementering: Sikre eierskap tidlig i prosessen
Forståelse
Forankring
Forpliktelse
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Overvå
Overvåke kvaliteten med nasjonale indikatorer:
Krav til kvalitetsindikatorer I
• Validitet: Fornuftig og logisk sammenheng med kliniske
kvalitetsaspekter og viktig pasientopplevd kvalitet,
teoretisk forankring og operasjonalisering slik at
indikatorer som er utledet fra det samme aspekt
samsvarer
• Reliabilitet: Konsistent ved måling over tid, minimale
skjevheter og reproduserbar
• Sensitive for kvalitetsendringer: Endringer i sykepleie
eller helsegevinst for pasienten
• Avdekker forhold ved pleien og er justert for
pasientkarakteristika: Risk-adjustment eller stratifisering
Sigrid.Nakrem@hist.no
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Forts. krav til kvalitetsindikatorer II
• Ikke risiko for utilsiktede forskyvninger i aktiviteten
(”risk of gaming”)
• Har definert standard/ønsket nivå: profesjonell, beste
praksis, minimumsstandard?
• Datasamling bygger på eksisterende data eller krever
lite ekstrainnsats
• Aggregeringsmulighet på ønsket nivå

Sigrid.Nakrem@hist.no
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Resultater fra review av internasjonalt brukte
sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer i sykehjem
(Nakrem et al 2009)

•
•

•
•

•
•

Sikkerhet/ulykker: New fracture (USA) Falls (USA)
Psykisk helse og atferd: Becoming more depressed or anxious
(USA) Behavioural symptoms affecting others (USA) Behavioural
management (Australia) Depression (w/o antidepressant therapy)
(USA)
Kognitiv funksjon: Incidence of cognitive impairment (USA)
Kontinens: Low-risk residents who lost control of their bowels or
bladder (USA) Indwelling catheter (USA) Incontinence without a
Toileting Plan (USA) Continence management (Australia) Fecal
impaction (USA)
Ernæring: Weight loss (USA) Tube feeding (USA) Dehydration (USA)
Nutrition and hydration (Australia, New Zealand) Meals and
Mealtimes (England)
Smerte: Pain (USA) Pain management (Australia)
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….forts.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysisk funksjon og aktivitet: Need for help with daily activities has
increased (USA) Bedfast residents (USA) Worsening in locomotion
(USA) Decline in range of motion (USA) Mobility, dexterity and
rehabilitation (Australia) Little or no activity (USA)
Tvangsmidler: Physical restraints (USA, Norway)
Hudpleie: Pressure ulcers (USA) Skin care (Australia)
Bruk av kartleggingsverktøy: Standardized Needs Assessment as
basis for care plan (USA, Australia, Norway, New Zealand, England)
Behandling, pleie: Clinical care, specialised nursing care needs, and
other health and related services (Australia) Health care (England)
Munn- og tannpleie: Oral and dental health (Australia, Norway)
Sansning: Sensory loss (Australia)
Søvn: Sleep (Australia)
Følelsesmessig omsorg: Emotional support (Australia)
Hygiene og infeksjoner: Urinary tract infection (USA) Infection
control (USA, Australia, Norway, New Zealand)
Sigrid.Nakrem@hist.no
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Konklusjon internasjonale erfaringer med
sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer
• Indikatorene bø
bør brukes med forsiktighet fordi det er
usikkerhet om deres validitet og reliabilitet.
• Avgjø
Avgjøre hvilken definisjon for kvalitet som skal benyttes,
hvilket perspektiv og hvilke egenskaper som skal inngå
inngå i
kvalitetsbegrepet
• Behov for mer forskning: retningslinjer for beste praksis,
indikatorer som integrerer pasientenes, deres på
pårørendes
og de profesjonelles perspektiv.
• Empirisk testing for å sikre validitet, reliabilitet og stabilitet
over tid

Sigrid.Nakrem@hist.no

29

Studie for å definere pleiepleie- og omsorgskvalitet i
sykehjem ut fra beboernes og de på
pårørendes
perspektiv
•
•
•

Kvalitative intervju med 9 kvinner og 6 menn i alderen 75-96 år i 4
ulike sykehjem
Fokusgruppeintervjuer med totalt 16 pårørende
Funnene viser at bokvalitet, kvalitet på behandling, pleie og omsorg
og sosial kvalitet kan sees som distinktive kvalitetsområder som bør
ha egne mål. Publikasjoner kommer i 2011.
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Bokvalitet – kvalitet på
på boligbolig- og servicetilbudet

•
•
•
•

Bokvalitet har et tvetydig uttrykk: ”hjemme”, men samtidig ikke
et hjem. Synliggjøres gjennom de tema som beboerne var
opptatt av:
Behov for 24-timers omsorgstilbud, og ingen andre
valgmuligheter enn å flytte hjemmefra
Balansen mellom institusjonens behov for rutiner og personlige
vaner og individuelle behov
Bemanningen er lav og det er utfordringer for personalet å
prioritere. Beboerne opplever atmosfæren som travel
Det er vanskelig å skape en meningsfull dag. Mangel på
meningsfulle aktiviteter som er individuelt tilpasset
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PleiePleie- og omsorgskvaliteten
• Beboerne ønsker at deres medisinske, fysiske og psykososiale
behov blir godt ivaretatt: generell pleie og spesialsykepleie som
er tilpasset at de er gamle og skrøpelige. Helsefremming og
forebygging av komplikasjoner er vesentlig
• Ivareta beboernes integritet: fokusere på selv- og
medbestemmelse, rolleendringen fra hjemmeboende til beboer
på institusjon og verdighet som gammel og skrøpelig
• Balansere behovet for sosial kontakt og å være alene. Viktig å
bevare tidligere sosialt nettverk siden nye sosiale relasjoner er
vanskelig å etablere
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Studie med intervju av på
pårørende – hva legger de
i et kvalitativt godt tilbud til beboerne?
Foreløpige funn fra fokusgruppeintervjuer med totalt 16
pårørende:
• Velvære, opprettholde fysisk funksjon og sikkerhet er
viktigste mål for sykehjemsoppholdet
• Sykepleie er avhengig av hvordan den enkelte pleier er og
hvordan de utfører sine oppgaver, organisering og
prioritering
• Tjenesten påvirkes av mange ulike rammefaktorer
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Utfordringer og forbedringsbehov for bobo- og
pleiekvalitet – implikasjoner for praksis
• Beboere som føler flyttingen var mot deres vilje må få
hjelp til å bearbeide situasjonen
• Reell brukermedvirkning
• Travelheten medfører at beboerne ikke ønsker å være til
bry
• Individualisert helsetilbud
• Sammensetning av beboerne – ulike interesser, kognitiv
kapasitet og sosiale behov
• ”Riktig” bemanning
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Hvordan utvikle kvalitetsindikatorer for norske
forhold?
• Identifisere indikatorer ut fra forskningsresultater
• Velge ut kliniske indikatorer som er sykepleiesensitive og
definere standarder - konsensusprosess
• Beskrive indikatorene, for eksempel avgjøre hvordan de
skal måles, samt datasamlingsmetode og analysestrategi
• Pilottesting, validitet, robusthet og brukervennlighet

Sigrid.Nakrem@hist.no

35

Les mer……
mer……..
•

Kyrkjebø JM (1999): Personlig kvalitetsforbedring. Prosjektarbeidsbok
http://student.hib.no/infotorg/veiledninger/pfp/PFP-arbeidsbok-rev_2003.pdf

•

Sosial- og helsedirektoratet (2007): Hvordan kommer vi fra visjoner til
handling? Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet i sosialog helsetjenesten
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/hvordan_kommer_vi_f
ra_visjoner_til_handling____og_bedre_skal_det_bli___82202

•
•

•

Hjort P (2007): Uheldige hendelser i helsetjenesten: en lære-, tenkeog faktabok. Gyldendal Akademisk
Lindahl AK & Bakke T (2010): Vurdering av elementer som kan inngå
i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten. Rapport nr 202010. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Øgar P & Hovland T (2004): Mellom kaos og kontroll. Ledelse og
kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten. Gyldendal Akademisk.

Sigrid.Nakrem@hist.no

36

Oppsummering
• Kvalitet har med hvor god en tjeneste er, men avhenger av
hvem som definerer
• Kvalitetsforbedring handler om å minimalisere uønsket
variasjon ved å gjennomføre forbedringsprosesser på en
systematisk måte
• Kvalitet og kvalitetsforbedringer måles på ulike måter, avhengig
av hva man ønsker å oppnå
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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