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Invitasjon 
Læringsnettverk i forbedringsarbeid 

 
Forbedringsarbeid- en happening eller en hverdagsaktivitet? 
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Forord 

Omsorgskonferansen 2013 hadde tema “Kvalitetsforbetring; ein «happening» eller 

kvardagsaktivitet”. Bakgrunnen var erfaringer fra tilsyn. Tilsyn har nemlig vist at internkontrollen ofte 

er mangelfull og kompetansen liten.  

Omsorgskonferansen omhandlet kvalitet, internkontroll og hvorledes måle at det har skjedd en 
forbedring. Svaret var vel gitt på forhånd – det er ikke- og skal ikke være en “happening”, men 
integrert i ordinær virksomhet og en kontinuerlig prosess som er forankret i ledelsen på alle nivåer. 
 
Et mål er at Helse- og omsorgstjenestene gir tjenester av god kvalitet, og har kontinuerlig fokus på 
kvalitetsforbedringsarbeid. God kvalitet på tjenestene forutsetter fortsatt satsing på fagutvikling 
innen alle aktuelle fagområder, bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon. Kvalitetsutvikling er 
også en av strategiene i Omsorgsplan 2015. 

  
Kvaliteten på tjenestene avhenger også av relasjonen mellom dem som yter tjenester og den som 

mottar dem; «sannhetens øyeblikk». Relasjonen forutsetter etisk bevisste medarbeidere med evne til 

å reflektere over egen atferd. Både kommunene og helseforetaket er store organisasjoner med 

mange ansatte. Det stiller krav til gode rutiner som er kjent for alle, og til kultur for dialog og god 

kommunikasjon.  

Fylkesmannen vil bistå utviklingssentrene i arbeidet, som pådriver for kunnskap og kvalitet i 
sykehjem og hjemmetjenester 
 
Omsorgskonferansen 2014 blir 25. og 26. september i Molde. Da vil vi følge opp temaet i samsvar 

med konferansen i 2013 og læringsnettverket. 

 

Fylkesmannen/Greta Hanset 

 

 

 

 

 

Du har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde en bit av dets liv i din hånd. 

K.E. Løgstrup (Den etiske fordring) 
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Invitasjon til å delta i læringsnettverk i forbedringsarbeid 
Det faglige nettverket i Møre og Romsdal ble etablert i 2008.  Nettverket omfatter alle kommunene i 

fylket, og hver av fylkets 36 kommuner har nå en eller flere kontaktpersoner. Utviklingssentrene i 

Møre og Romsdal ønsker nå å invitere team fra pleie- og omsorgstjenestene til et nytt tilbud, nemlig 

læringsnettverk i forbedringsarbeid.  

Bakgrunnen for at det faglige nettverket har tatt initiativet til dette er bl.a. St.melding 13 (2011-2012) 

som poengterer behovet for økt kompetanse for å sikre gode helse- og sosialtjenester i framtida. 

Denne kompetansen må utvikles i et nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og 

arbeidslivet.  

En har erfaring med at mange kommuner ønsker å arbeide med egne utviklingsarbeid og ønsker å 

gjennomføre ulike typer forbedringsarbeid, men at dette ofte er krevende.  En har sett flere 

eksempler på at enkeltpersoner kan bli stående alene med et prosjektansvar og at det da kan være 

vanskelig å lykkes med det en hadde som intensjon å få til. Det å lære noe sammen som et team med 

nær tilknytning til daglige utfordringer, kan styrke evnen til å skape ønsket forbedring.   

Hensikten med forbedringsnettverket er 

 å skape større forståelse for forbedringsarbeid som prosess  

 å etablere samarbeid om forbedringsarbeid i egen organisasjon 

 å gjennomføre et konkret forbedringsarbeid i egen organisasjon 
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Læringsnettverk i forbedringsarbeid 
Arbeidet i læringsnettverket vil være strukturert ut i fra modell for kvalitetsutvikling, og fasene vil 

gjennomgås i læringsnettverket.  

Flere kommuner i Møre og Romsdal har deltatt i læringsnettverk allerede, og mange har deltatt i 

“Riktig legemiddelbruk i sykehjem” ved Utviklingssenter for sykehjem i M&R.  

I læringsnettverket åpnes det for flere typer utviklings- og forbedringsarbeid, hvor det primære er å 

tilby økt kompetanse på metoder og verktøy som brukes i et forbedringsarbeid. Gruppene lærer 

dette ved å arbeide med et selvvalgt tema og sette egne mål. Slik kan de fortsette 

forbedringsarbeidet videre på nye områder.  

 

I forberedelsesfasen arbeider man med å styrke forankringen i egen organisasjon og legge til rette 
for gode utviklingsprosesser. Hver gruppe vil få utnevnt en veileder, som vil bistå teamet i 
forbedringsarbeidet.  
 
Det vil bli arrangert 4 læringsseminarer i løpet av 2014 og det vil være aktivitetsperioder mellom 
disse hvor teamene arbeider aktivt med eget forbedringsarbeid på et selvvalgt tema. 
 
På det første læringsseminaret får deltakerne undervisning i modell for kvalitetsutvikling, samt 
hvordan de kan avdekke behov for forbedring ved bruk av ulike verktøy.  Overordnet leder vil også 
inviteres til å delta på oppstartmøtet med avklaring av forventninger, roller og ansvar for prosjektet. 
 
Læringsseminarene to og tre vil dreie seg om metoder og verktøy. Det vil bli lagt til rette for at 
teamene formidler sine erfaringer, utarbeidede måleverktøy, forbedringstiltak, resultater m.m. Dette 
krever at teamene møter forberedt ved å ha gjennomført bestemte oppgaver før hvert seminar. 
Eksempler på oppgaver er å lage flytskjema eller gjennomføre målinger med utgangspunkt i det 
temaet som er valgt. Det enkelte team vil få veiledning på seminarene. Det vil også være workshops 
på samlingene, hvor team som arbeider med samme type utfordringer kan dele erfaringer og 
løsninger. 
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I aktivitetsperiodene mellom læringsseminarene arbeider teamene med endringstiltak lokalt. 
Teamene møtes ca 1-2 timer i uka etter en fastlagt plan, hvor det skrives referater som sendes 
ledelsen og veilederen. 
 
Veilederne støtter aktivt de lokale gruppene med veiledning ca 30 - 45 minutter hver 14. dag over 
telefon/ mail / video. Noen av veiledningene vil bli avholdt som telefonkonferanser, hvor 2-4 team 
som arbeider med de samme typer utfordringer, deltar sammen med veilederne. 
 
Erfaringsdeling. Alle teamene legger fram sine erfaringer og planer for videreføring på det siste 

seminaret. For enkelte kan det kanskje også være aktuelt å lage en plan for videre spredning. 

 

Eksempler på selvvalgt tema 

Vi vet at det jobbes med utviklings- og forbedringsarbeid mange fagfelt og temaområder i 

kommunene, som for eksempel: 

 Brukermedvirkning  

 Aktiv omsorg- kulturtiltak 

 Ernæring - måltider 

 Etikk, tvang og makt 

 Pasientforløp og implementeringarbeid 

 Pasientsikkerhet* 

 Hygiene og smittevern 

 Velferdsteknologi 
 

Som dere ser er dette store temaområder, så innstasen må derfor konkretiseres og spisses. For 

eksempel i temaet aktiv omsorg: 

Planlagt forbedringsarbeid er å etablere aktiviseringstiltak for hjemmeboende ved Vik 

omsorgsboliger i samarbeid med frivillige. 

Alle er velkomne til å søke, både dere som planlegger oppstart-, og/eller dere som er i gang med 

forbedringsarbeid, og kjenner at dere kan ha behov for litt drahjelp.   

*Når det gjelder innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen vil vi presisere at vi holder riktig 

legemiddelbruk utenom. Utviklingssentrene gjennomfører/har gjennomført egne læringsnettverk på 

dette temaet. I tillegg starter en videreutdanning i “Trygg legemiddelhåndtering” opp i Møre og 

Romsdal høsten 2014, og det vil her bli lagt vekt på forbedringsprosesser. 
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Noen forutsetninger for å lykkes 

 

• Prosjektet krever en aktiv innsats av deltakere, samt vilje til å arbeide målrettet. 
 
• Det etableres et tverrfaglig team på 4-5 personer som ledes av en person med lederansvar. Man 
må utarbeide en plan for hvordan brukere og ansatte skal involveres. 
 
• Teamet deltar på 4 læringsseminarer i løpet av prosjektfasen. På hvert seminar fremlegger 
teamene forbedringsarbeidet for hverandre.  
 
• Teamene skal ha forankring og støtte hos virksomhetsledelse og forbedringsarbeidet nedfelles i 
virksomhetsplanen. Overordnet leder deltar på første dag av første samling, samt en dag på siste 
samling. Denne lederen skal sikre nødvendig tid og ressurser for teamets arbeid. 
 
• Teamet møtes en til to timer per uke etter en fastlagt plan. 
 
• Teamet skal kartlegge dagens praksis, sette mål for forbedringsarbeidet, utvikle og gjennomføre 
målinger, analysere disse, utprøve ulike forbedringstiltak og deretter å gjenta målingene. I tillegg 
skal teamet kartlegge og analysere i hvilken grad nødvendige suksessfaktorer for å lykkes med 
forbedringsarbeidet er på plass, og ved behov arbeide for å styrke disse. 

 

Ressursbruk 

Det er ingen deltakeravgift. Kommunene dekker egne utgifter til reise og opphold på samlinger samt 

intern ressursbruk i kommunen.  

Organisering og ledelse av prosjektet 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har ansvar for gjennomføring. Utviklingssenter for 

sykehjem har som prosjekteier et særskilt ansvar for koordinering, tilrettelegging, evaluering og 

rapportering.  

Arbeidsutvalg for gjennomføring er samarbeidsorganet for det Faglige nettverket i Møre og Romsdal, 

som i tillegg til Utviklingssentrene består av hovedkontaktene for hvert av nettverksdistriktene; 

Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre nord og Sunnmøre sør. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Møre og 

Romsdal HF. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge og Høgskolene i fylket; Volda, Ålesund og 

Molde.  

Prosessveileder er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene ved seniorrådgiver Trulte Konsmo i 

seksjon for kvalitetsutvikling. 
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Praktiske opplysninger 

Hvor? Vi vil forsøke å legge samlingene så sentralt om mulig for 
teamene for å unngå unødig reisevei. Lokalisering vil avgjøres 
etter at deltakerlisten er klar. 

Når? 3 samlinger i 2014. Oppstart april. En ekstra samling for 
erfaringsdeling på nyåret 2015. 

Søknadsfrist 17.januar 2014. Se vedlagte søknadsskjema. 

 

 

USHT Møre og Romsdal 

09.12.2013 

 


