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Rapport om et unikt samarbeid 
 

Vi i Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal er stolte over at vi har 

fått til det unike samarbeidet som denne rapporten presenterer. Læringsnettverk i forbedringsarbeid 

ble etablert våren 2014 og er i høyeste grad preget av gjensidig samarbeid mellom mange aktører: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Høgskolene i Molde og Ålesund, Senter for omsorgsforskning 

Midt-Norge og ikke minst Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som har hatt ansvar for 

prosessledelse.  

Vi takker Helsedirektoratet for den økonomiske støtten som har gjort dette mulig.  

Rapporten er en dokumentasjon på arbeidet som teamene har utført i Læringsnettverket i 

forbedringsarbeid, og publiseres på erfaringskonferansen i Molde 21.mai 2015. Den er utformet i 

samarbeid mellom arrangører, veiledere og deltakere i nettverket, og er skrevet for å inspirere - og 

for å dele erfaringer. 

Varm takk til teamene som har deltatt og våre dyktige samarbeidsaktører som har gått veien 

sammen med oss. Dette har vært en unik og gjensidig læringsprosess.  

 

Brit Krøvel og Inger-Lise Lervik 

Utviklingssentrene for sykehjem- og hjemmetjenester i Møre og Romsdal, 21. mai 2015 
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Forord   
 

Kvalitet i tjenestene var tema for Fylkesmannens omsorgskonferanse i 2013, med tittelen 

Kvalitetsforbetring- ein «happening» eller kvardagsaktivitet?  

God kvalitet betyr blant annet mål om et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud, en 
mer aktiv pasient- og brukerrolle, mer systematisk utprøving av nye behandlingsmetoder og 
bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon.  

 
God kvalitet på tjenestene forutsetter fortsatt satsing på fagutvikling innen alle aktuelle 
fagområder. Derfor ble det i fortsettelsen av omsorgskonferansen etablert læringsnettverk i 
forbedringsarbeid.  
 
Alle 36 kommunene i Møre og Romsdal fikk invitasjon og etter søknad fikk sju kommuner 
delta i læringsnettverket. 
 
Denne satsingen hadde ikke vært mulig uten det storstilte samarbeidet mellom 
Utviklingssentrene i Møre og Romsdal (USHT), Høgskolene i Ålesund og Molde, Senter for 
omsorgsforskning Midt- Norge, Nasjonalt kunnskapssenter for kvalitet i helsetjenesten og 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Helsedirektoratet har støttet tiltaket økonomisk. 
 
Inger-Lise Lervik og Brit Steinnes Krøvel fra USHT har vært “driftsansvarlige” for 
gjennomføringen av læringsnettverket og de har gjort en fabelaktig innsats.  
 
Trulte Konsmo fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har vært en engasjert 
prosessansvarlig, likeså alle veilederne fra Høgskolene i Ålesund og i Molde.  
 
Så en stor takk til alle dere som har muliggjort gjennomføringen av læringsnettverket i 

forbedringsarbeid. Dere har alle gjort en stor innsats for å bistå kommunene i 

forbedringsarbeid.  

En stor takk til alle deltakerne for stort engasjement i arbeidet med kvalitetsforbedring. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ønsker dere alle lykke til videre.  

 

Greta Irene Hanset 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
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Hvorfor læringsnettverk?  
 

 “Utvikling gjennom kunnskap” 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal 
bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Visjon for satsingen: Utvikling 
gjennom kunnskap. Satsingen finansiert av Helsedirektoratet og er en videreutvikling av 
satsingen på ”Undervisningssykehjem” som startet i 1999.  

 

Hovedmålet for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er å være en pådriver for 
kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket. 

Hensikten med satsingen er å:  

 stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, 
fylkesmann og stat 

 understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring – ved å gi økonomisk tilskudd 
til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke 

  å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i 
fylket og nasjonalt 

Det faglige nettverket i Møre og Romsdal 

Utviklingssentrene i Møre og Romsdal startet i 2009 opp det faglige nettverket i Møre og 

Romsdal. Satsingen ble igangsatt i samarbeid med fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som 

også har bidratt økonomisk. Alle 36 kommuner i fylket har kontaktpersoner fra 

omsorgstjenestene med i nettverket, og det gjennomføres jevnlige samlinger i de ulike 

distriktene i fylket.  Etter hvert har både representanter fra høgskolene i fylket, fra Møre og 

Romsdal HF og fra Senter for omsorgsforskning Midt-Norge kommet med, og har deltatt på 

flere av samlingene. Det faglige nettverket i Møre og Romsdal har sin egen blogg: 

www.ogbedreskalvibli.com .  

I Samarbeidsorganet for det faglige nettverket er det representanter fra alle 

deltakeraktørene. Samarbeidsorganet møtes årlig for gjennomgang av status i Det faglige 

nettverket, samt for å legge planer for videre nettverksaktiviteter.  

Behov for å tenke nytt ga et unikt samarbeid  

Sentrale føringer og lokale utfordringer stiller krav til fagmiljøet om å tenke og gjøre ting på 

nye måter. Kommunene har i tillegg fått flere og mer komplekse oppgaver, uten at de 

nødvendigvis tilføres nye ressurser.  I 2013 begynte Utviklingssentrene i Møre og Romsdal å 

diskutere mulighetene for å etablere Læringsnettverk i forbedringsarbeid som et tilskudd til 

eksisterende tiltak. På møtet i Samarbeidsorganet for det faglige nettverket høsten 2013 

hadde vi med en skisse på hvordan et slikt læringsnettverk kunne gjennomføres, og vi fikk 

positiv respons fra høgskolene i fylket på å delta med veiledere.  

http://www.ogbedreskalvibli.com/
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Både Høgskolen i Molde og i Ålesund har deltatt aktivt under hele prosessen; i planlegging, 

gjennomføring og veiledning. Fylkesmannen har deltatt på deler av alle samlingene, og har 

vært en solid støtte og en viktig samarbeidsaktør underveis.  

Høgskolen i Ålesund 

Høyskolene i fylket og Senter for Omsorgsforskning-Midt (SOF-Midt) ble invitert inn i et 

samarbeid for å bistå med veiledning for gruppene i læringsnettverket i forbedringsarbeidet.  

Det meldte seg tre veiledere fra Høgskolen i Ålesund (HiÅ), og en fra SOF-Midt Norge. Det 

ble gjennomført en forberedende samling for veilederne, der prosessveileder gikk igjennom 

de ulike fasene i forbedringsarbeid, og der veilederne bl.a. fikk prøve ut metodikk i en 

anerkjennende intervju (Appreciative Inquiry).  

Veilederne har vært til stede på de tre samlingene i læringsnettverket. På første samling ble 

veilederne fordelt til hver sine grupper og bidratt i gruppeprosessene under samlingene. 

Gruppene har hatt ulikt behov for oppfølging. Noen grupper har hatt flere kontaktpunkt 

mellom samlingene, mens andre bare har hatt en, to eller ingen oppfølging.  

Veilederne fra HiÅ og SOF-Midt har satt pris på å kunne delta i samlingene og å være 

kontaktpunkt underveis. Samarbeid mellom kommuner, utviklingssenter og høgskole er 

viktig også for å kunne generere nye samarbeids-prosjekt og ideer.  

Veilederne 

Deltakere fra hvert team er presentert under hver kommune.  Foruten ressurser fra 

Utviklingssentrene fra sykehjem og hjemmetjenester i fylket har disse personene vært 

veiledere.  

Varm takk til hver især! 

Lars André Olsen, Høgskolen i Ålesund 
Sølvi Røsvik Vågen, Høgskolen i Ålesund 
Eva Walderhaug Sæther, Høgskolen i Ålesund 
Rigmor Einang Alnes, Senter for omsorgsforskning Midt-Norge 
Heidi Haavardsen, Høgskolen i Molde 
Elfrid Måløy, Høgskolen i Molde 
Marit Sandøy, Høgskolen i Molde 
 
 

Jeg opplever det har vært lærerikt og nyttig å få være veileder. Det har 
blant annet gitt meg bedre innsikt i å bruke forbedringsmodellen på en 
systematisk måte i praksis. 

Sølvi 
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Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

Seniorrådgiver Trulte Konsmo fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene har vært 

prosessleder for samlingene. Hun har lang erfaring og unik kunnskap om forbedringsarbeid i 

helse- og omsorgstjenestene, og har i tillegg til prosessansvaret også vært faglig mentor for 

veilederne.  

 

 
 
Teamene i arbeid på 
samling nummer to. 
 
 
Øverst til høyre er Trulte 
Konsmo, prosessansvarlig 
fra Kunnskapssenteret som 
loset både veiledere og 
team gjennom alle trinnene 
i forbedringsprosessene.  
 

 

Stimuleringstilskudd fra prosjektet «samarbeid om etisk refleksjon» 

Både USH og UHT har fått tilskudd fra KS for å være pådrivere for prosjektet 

«Samarbeid om etisk refleksjon» i eget fylke. De to utviklingssentrene i Møre og Romsdal har 

som del av dette, lagt vekt på det etiske aspektet i læringsnettverket for forbedringsarbeid. 

Det etiske aspektet knyttet til brukermedvirkning har vært løftet frem i dette prosjektet 

spesielt. Utviklingssentrene har benyttet tilskudd fra KS og gitt hver deltakerkommunene i 

læringsnettverket et stimuleringstilskudd tilsvarende kr 10 000 for å fremme det etiske 

aspektet i forbedringsarbeidet.  
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Struktur og innhold i Læringsnettverket 
Hovedmålet for læringsnettverket var at teamene skulle få kunnskap om metoder og verktøy 

som de skulle anvende til å forbedre egen praksis.  

Læringsnettverket har foregått fra april 2014 til mai 2015, for at teamene skulle få 

nødvendig tid til å gjennomføre arbeidet med kvalitetsforbedring. Teamene har fått 

veiledning på eget arbeid allerede fra opptaket i april 2014, hvor de ble bedt å forberede seg 

til første samling ved å presentere blant annet: 

- teamet, sammensetning og roller 

- området de hadde valgt, og hvorfor det var viktig å gjøre forbedring 

- hvordan arbeidet skulle organiseres  

- forankring, brukerinvolvering 

I tillegg fikk teamene i oppgave å lage en enkel poster med beskrivelse av teamet og det 

planlagte forbedringsarbeidet. 

Det har vært tre dagssamlinger, i tillegg til erfaringskonferansen. Teamene har arbeidet 

mellom samlingene, og har hatt tilbud om veiledning under hele perioden.  

Seksjon for kvalitetsutvikling i Kunnskapssenteret har utviklet modell for kvalitetsforbedring, 

som har vært det metodiske utgangspunktet for arbeidet i læringsnettverket. Den 

presenteres kort her, men kan lastes ned http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-

pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring 

 

http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring
http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring
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Modellen kan benyttes i små og store forbedringsprosesser. Den kan også fungere som en 

huskeliste for faktorer som forskning og erfaring har vist er nødvendig for å sikre en vellykket 

gjennomføring av kvalitetsforbedring.  

Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som kan illustreres i form av en 

sirkel slik figuren viser. Den beskriver fem faser for å oppnå forbedringer i tjenestene. Selv 

om sirkelen har piler som peker fremover fra fase til fase, er det ofte nødvendig å gå tilbake 

til tidligere faser i prosessen, slik pilen i midten av figuren illustrerer.  

Til hver fase er det beskrevet ulike trinn. Rekkefølgen av trinnene glir gradvis over i 

hverandre, og i praksis arbeider man gjerne med flere trinn parallelt. Sirkelformen illustrerer 

at forbedringsarbeidet er en kontinuerlig prosess, hvor fokuset må opprettholdes og nye 

endringer kan være nødvendige for å få et godt resultat.  

Kompleksiteten i et forbedringsarbeid avgjør hvor lang tid en forbedring tar. Enkle prosesser 

kan besluttes og iverksettes samme dag. Mer komplekse prosesser forutsetter at man tester, 

justerer og gjentar dette mange ganger over lengre tid.  

«Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det», ifølge Aristoteles. 

Teamene har derfor arbeidet med selvvalgte temaer. På de tre samlingen har vi arbeidet oss 

gjennom de ulike fasene i modellen for forbedringsarbeid. Det har vært forelesninger om 

modellen, og hvordan man bør involvere brukere og pårørende i forbedringsarbeidet. Et 

forslag til dette er å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» til brukere eller pårørende.  

Videre har det blitt presentert relevante verktøy som å kartlegge en prosess i et flytskjema, 

fokusgruppeintervju, hvordan man kan skape vedvarende forbedring og viktigheten av å 

jobbe også med kulturen på arbeidsplassen. Organisasjonsutviklingsmetoden 

«Anerkjennende Intervju» (Appreciative Inquiry - AI) har også vært løftet frem. AI er en 

metode for organisasjonsutvikling hvor man tar utgangspunkt i personers beste erfaringer og 

suksesshistorier. Dette er et nyttig og motiverende fokus som med hell kan kombineres med 

«Modell for kvalitetsutvikling» av flere grunner: 

 Man identifiserer og ivaretar de kloke grepene som gjøres når arbeidet er på sitt 

beste, samt hvilke forutsetninger som gjorde dette mulig. Dette kan forsterkes og 

bygges inn i planlegging av ny praksis. 

 Ved å anerkjenne det gode arbeidet som allerede gjøres styrkes bevisstheten om 

dette, man får lyst til å gjøre mer av det og eventuell motstand mot 

forbedringsarbeidet reduseres. 

 Man dukker ned i den uformelle organisasjonens kultur ved å løfte fram 

engasjement, opplevelser, verdier mm og dette øker sjansene for at man skaper 

vedvarende forbedringer.  
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Arbeid i grupper 

På den første samlingen var det gruppearbeid i de enkelte teamene ut fra de to første fasene 

i modellen. På de to neste samlingene ble det tilrettelagt for gruppearbeid på tvers av 

kommunene for at de skulle lære mest mulig av hverandre. Hvert team presenterte  

- hva de hadde arbeidet med siden sist i modellen  

- hvilke kloke grep de hadde planlagt eller gjort, samt forutsetninger som gjorde det 

mulig (AI) 

- eventuelle utfordringer de trengte hjelp til 

 

Denne tilnærmingen bidro til at de lettere kunne holde fast ved de ulike fasene i modellen 

og unngå at fokuset ble flyttet til de selvvalgte temaene. Samtidig fikk teamene litt erfaring 

med bruk av AI, og mange av teamene har kombinert modellen og AI i sitt forbedringsarbeid.  

Teamene har benyttet fasene i modellen som disposisjon i denne rapporten.    
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Giske kommune – Etisk refleksjon 
 

 

Giske omsorgssenter 

Teamet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Wenche Iren Løvold 
Sjukepleiar i Vigra, 
Giske og Godøy   
omsorgsdistrikt. 

Karianne Hildremyr 
Nestleiar i Valderøy 
omsorgsdistrikt. 
Sjukepleiar og 
pedagog.  

Heidi Renate Roaldsand 
Teamleiar i Vigra, Giske 
og Godøy 
omorgsdistrikt. 
Kreftsjukepleiar.  

Tone Urtegård 
Nestleiar i Valderøy 
Omsorgsdistrikt.  
Helsesøster 
 (helsesøster) 
 

          

Innleiing 

Giske kommune har om lag 7700 innbyggjarar. Det er to omsorgsdistrikt i kommunen, med 

til saman om lag 175 årsverk; Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt (VGG) og Valderøy 

omsorgsdistrikt (VAOMS). Begge desse einingane er representerte i dette læringsnettverket. 

Tenestetilbodet femnar omsorgssenter, sjukeheimsavdeling, heimebaserte tenester, praktisk 

bistand, tre bufellesskap for menneske med fysisk og/eller psykisk funksjonsnedsetting og eit 

bufellesskap innan psykiatri. Storkjøkenet ligg også under omsorgseiningane.  
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Etisk refleksjonsgruppe ved ei av avdelingane. 

Forberede 

Giske kommune var med i KS sitt prosjekt ”Samarbeid om etisk kompetanseheving,” som 

vart avslutta i 2013. Det vart gjort mykje godt arbeid i dette prosjektet, men ein kom ikkje i 

gang med systematiske refleksjonsgrupper. Kommuneleiinga hadde eit ønske om å ta tak i 

dette på nytt, og såg på læringsnettverket som eit godt høve til dette. Mandatet vart difor at 

denne gruppa skal jobbe med å etablere refleksjonsgrupper på dei ulike arbeidsplassane 

innan omsorg. Det vart stilt spørsmål om kven som kunne tenke seg å vere med i 

læringsnettverket, og vi vart tilslutt ei gruppe på fem medlemmar med interesse for temaet. 

Undervegs i prosessen vart vi av ulike grunnar redusert til fire medlemmar, og tre av desse 

er mellomleiarar i ulike avdelingar. Når det gjeld forankringa hos personalet, ser vi at denne 

varierte. Eit par avdelingar hadde i forkant av dette etterspurt metode for å handtere 

krevjande situasjonar, og ved bufellesskapa var problemstillingar knytt til bruk av tvang og 

makt ofte tatt opp ”rundt bordet.”  

I følgje Eide og Aadland (2014) er etisk refleksjon med på å fremje god praksis og kvalitet i 

tenestene. Dei hevdar at ein kan oppnå auka brukarmedverknad, auka samarbeid, større 

kreativitet, styrka motivasjon og omdømme og betre rekrutteringsgrunnlag. Dette er 

effektar som vi håper å sjå i vårt arbeid med etikk. 

 

Planlegge 

Mål 

Dei overordna måla for prosjektet er (jfr. Eide og Aadland, s. 36): 

- å auke den etiske kompetansen på arbeidsplassane. 

- å stimulere til ein brukarorientert og best mogeleg etisk praksis i tenestene. 
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- å forankre etisk refleksjon hos dei tilsette slik at det blir ein del av kulturen på 

arbeidsplassane. 

 

Delmål 

1) Etablere refleksjonsgrupper ved tre arbeidsplassar innan utgangen av 2014. 

2) Skaffe fleire ressurspersonar 

3) Delta på kurs ved Høgskulen i Ålesund 

4) Skaffe økonomiske middel. 

5) Planfeste refleksjonsgruppene 

6) Legge til rette for gjennomføring av gruppene 

a. Opne grupper 

b. Eigna lokale 

c. Frigjering av tid 

d. Hjelpemiddel for å visualisere case og modell (flipover/whiteboard) 

 

For å kartlegge den etiske kompetansen til dei tilsette ved oppstarten av prosjektet, brukte 

vi måleverktøy utarbeidd av Senter for medisinsk etikk ved Universitet i Oslo. Det vart 

informert om prosjektet på ulike møter, og eit orienterande skriv vart lagt ved 

kartleggingsskjemaet. Det som blant anna kom klart fram i kartlegginga var at bruk av tvang 

og makt vart opplevd i større grad ved demensavdelinga og bufellesskap enn ved somatiske 

avdelingar. Vi fekk raskt tilbakemelding om at skjemaet var vanskeleg å fylle ut, og vi såg at 

vi burde ha gjort det enklare og mindre omfattande. Svarprosenten var under 50% ved dei 

fleste avdelingane. Vi planlegg ei kontrollmåling våren 2016, og då kjem vi til å forenkle 

skjemaet.  

I denne fasen av arbeidet valte vi også å bruke Eide og Aadland sin modell for etisk 

refleksjon, og at vi skulle skrive logg undervegs i gruppene. Tidleg i planleggingsfasen sette vi 

opp ein møteplan for læringsnettverket, og med samlingane i Molde fekk vi også sikra 

framdrifta i arbeidet. Det var nyttig å legge fram arbeidet på desse samlingane, og å lære av 

dei andre gruppene. 

For å sikre kontinuitet, såg vi at vi måtte få med fleire personar for å drive 

refleksjonsgruppene. Vi fekk økonomiske midlar til å lære opp ressurspersonar frå dei ulike 

avdelingane. Ressurspersonane måtte ha eit ønske om å delta og til å bidra. 

Læringsnettverket rekrutterte seks ressurspersonar, og saman deltok vi på tre samlingar i 

Praktisk etikk ved Høgskulen i Ålesund hausten 2014. Fagkunnskap og praktisk øving i å 

bruke refleksjonsmodellen gjorde oss og ressurspersonane tryggare i høve til å gjennomføre 

refleksjonsgruppene.  
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Utføre 

Det vart starta fire refleksjonsgrupper i løpet av hausten 2014. For 2015 har 

refleksjonsgruppene blitt planfesta til annankvar veke ved desse fire avdelingane. 

Ressursgruppa har hatt to samlingar etter jul. Ei intern samling der vi utveksla erfaringar og 

evaluerte loggskjemaet (sjå vedlegg 1), og ei samling ved Høgskulen i Ålesund, som var for 

dei som hadde gått på kurs hausten 2014.  

Det har vore regelmessige møter for oss som er med i læringsnettverket, og undervegs har vi 

fått rettleiing av Sølvi Røsvik Vågen frå Høgskulen i Ålesund. 

Refleksjonsgruppene har vore opne, slik at det har vore dei som er på jobb den dagen som 

har vore med. Det gjer at det er mange som er ”innom,” og at det vil ta litt tid å nå ut til alle 

og til at dei lærer å anvende modellen. Vi vurderte likevel at dette ville vere meir 

gjennomførbart enn om ei fast gruppe skulle finne tid til å møtast. No er møta tidfesta til når 

ressurspersonane er på dagvakt. 

 

Evaluere 

Vi planlegg å ta ei evaluering av arbeidet våren 2016. Effekten av slike grupper kjem gradvis. 

Då vil vi ta ei ny og forenkla kartlegging. I tillegg vil vi sjå om modellen har blitt forankra i 

kulturen, ved at dei tilsette brukar den bevisst i det daglege arbeidet. Vi vil vi også evaluere 

undervegs, gjennom å ha regelmessige møter i ressursgruppa. Her vil vi kunne gjere 

justeringar om det er nødvendig. Det har allereie vore gjort endringar på loggskjemaet som 

blir brukt i gruppene. Vi opplever at refleksjonsgruppene er godt mottekne og at dei blir 

etterspurt. Dei tilsette kjem med dilemma som dei har opplevd, og gir tilbakemelding om 

godt utbytte av å få ta opp desse i refleksjonsgruppene. 

  

Følgje opp 

Vi ønskjer å ha jamne møter med ressurspersonane (4/år) for å oppretthalde motivasjon og 

å dele erfaringar. Kva fungerer? Kva bør vi justere? 

For å sikre vidareføring og kunne opprette fleire ressursgrupper, ser vi at vi treng fleire 

ressurspersonar. Frå hausten 2015 skal 6 nye ressurspersonar og ein leiar vere med i eit 

prosjekt ved Helse MR, seksjon for vaksenhabilitering. Temaet her er etisk refleksjon knytt til 

bruk av tvang og makt i høve til menneske med utviklingshemming, og dei skal ha 10 

samlingar i løpet av eit år. Dette prosjektet vil gje endå meir fokus på etisk refleksjon, og vil 

hjelpe oss med å føre arbeidet vidare ved desse avdelingane. Vi ser for oss å rekruttere enno 

fleire ressurspersonar, og at det blir viktig om ein skal få gruppene til å fungere over tid. 
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Læring 

Det viktigaste vi har lært gjennom å vere med i læringsnettverket er den konkrete metoden 

for forbetringsarbeid. Vi ser at den kan brukast i andre samanhengar, og at den vil hjelpe oss 

til å arbeide meir strukturert og langsiktig. Vi ser at god planlegging er viktig for å oppnå eit 

godt resultat, og at prosjektet må vere forankra både blant dei tilsette og i leiinga. 

Kompetanseheving gjennom kursing gir auka motivasjon og tryggleik hos ressurspersonane i 

høve til å komme i gang og drive refleksjonsgruppene. 

Vi innser at tid er ein faktor som ikkje alltid let seg styre. Av og til har vi måtte avlyse møter 

fordi noko anna har hendt. Slik vil det vel gjerne vere, men vi er i alle fall innstilte på at dette 

er arbeid som vi vil prioritere og legge til rette for. Arbeidet skal vidareførast og utvidast, og 

ønsket er at systematisk refleksjonsarbeid blir ein del av kulturen. 

 

Kjelder 

Eide og Aadland (2014): Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Kommuneforlaget. 
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Ålesund kommune – Sikker medikamentutdeling 

Ved sjukeheimane / omsorgssentra i Ålesund kommune   

 

 

Innledning 

I denne læringsprosessen har vi valgt å jobbe med medikamenthandtering. Dette er eit tema 

verksemdene i kommuna alt har hatt mykje fokus på, og der vi ser behov for forbetring. Dette 

er ei teneste som alle institusjonane gjev, og er derfor aktuelt tema for eit felles prosjekt. Vi 

veit at feil medikamenthandtering kan medføre store konsekvensar for pasienten, men også 

pårørande og tilsette blir involvert i dette, og vi er godt kjent med at feil skjer hos oss alle. 

 

Samansetninga av teamet er gjort med tanke på at styrarane er ansvarlege for drifta ved den 

enkelte sjukeheim/omsorgssenter, og arbeidet har dermed ei tydeleg forankring i leiinga. 

Alle har uttalt ønske om forbetring av tenestene, og det er eit felles ansvar for alle tilsette å 

delta i dette. 

 

 

 

Teamet som har jobba med dette består av alle sju 

styrarane ved sjukeheimar og omsorgssenter i Ålesund 

kommune. Vi fekk i oppdrag av rådmannen å delta på 

dette prosjektet, då risikoananlyse og forbetringsarbeid er 

eit satsingsområde i kommuna. Vi skal gi trygge og gode 

tenester til innbyggjarane på alle område, og vi må ha 

kunnskap om metodar for å oppnå dette. 

Tanken var kanskje at dersom leiarane blir gode på dette, 

så vil kunnskapen sildre nedover i verksemda og sørge for 

at heile organisasjonen blir god   

Slik blir det nok! 

 

Mange strøymer til for 

å delta i 

forbetringsarbeidet  
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Involvering 

Vi involverer tilsette ved alle institusjonane med å vere med på prosessen. Kvar institusjon 

har si lokale arbeidsgruppe som skal ha fokus på temaet. Personale med kunnskap og 

engasjement for temaet er valgt ut til dette.   

Vi gjennomfører datainnsamling for å kunne gjennomføre ei god ROS-analyse. Vi må ha 

felles strategi på forbetringsarbeidet og sette fokus på dette i personalgruppene slik at alle er 

kjent med arbeidet. Dette skjer gjennom oppslag, på personalmøter og allmøte. 

Brit Steinnes Krøvel og Lars Andre Olsen har vore vegleiarar, og har vore til svært god hjelp i 

arbeidet, både i førebuingsfasen og under gjennomføringa.  

Planlegging 

Vi brukar lang tid på drøftingar i planleggingsfasen, men kjem endeleg fram til eit felles 

resultatmål innanfor det store området «sikker medikamenthandtering». 

Mål 

Kvalitetssikre medikamentutdelinga: Rett medisin til rett pasient til rett tid. 

Begrunnelsen for dette var 

- Vi ser at rutinene våre for medikamentutdeling er tilfeldige rundt omkring, og vi har 

mange avviksmeldingar. Vi innser at vi sannsynlegvis også burde hatt mange fleire av 

dei, truleg er det underrapportering. 

- Også fokus i media, med ein del graverande eksempel på feilmedisinering. Vi ønskjer 

ikkje at dette skal skje hos oss, og må sette inn tiltak for å førebyggje at det skal skje. 

 

Verktøy   

Kvalitativ datainnhenting: Fokusgruppeintervju av personalgrupper  

Intervjua vart gjennomført på alle 7 sjukeheimane og gjort av dei samme personane. 

Personalet var tilfeldig utvalgt, men hadde alle god kjennskap til medikamenthandteringa på 

si avdeling.  

Fokus (Tema) i intervjua: Rutiner og risiko. Kva er suksessfaktorane for å lykkast? 

Spørsmåla var kjent for deltakarane på førehand. 

Resultata av undersøkinga vart samla og lagt fram i ein rapport («Samtaler i 7 sykehjem», ved 

Brit Steinnes Krøvel og Lars Andre Olsen), og denne var med og danna grunnlaget for det 

vidare arbeidet. Alle ledere og ansatte leste rapporten og diskuterte den på møter. Dette 

medførte at vi fikk en felles erkjennelse av behovet for forbedring.   
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Kvantitativ datainnhenting: Avviksregistrering over tid  

Gjennom to veker vart det gjort registrering av all medikamentutdeling på samtlege 

avdelingar ved dei sju sjukeheimane/omsorgssentra. Vi hadde fått utarbeida eit felles 

registreringsskjema som alle brukte. Her vart all medikamentutdeling til den enkelte pasient 

registrert, og eventuelle avvik frå det som var forordna, vart notert og forklart med ein 

kommentar.  

I ettertid vart funna samla, gjennomgått og evaluert, og vi såg kva type avvik vi hadde, og 

årsakene til desse.  

 

Funn  

Vi har ei fast prosedyre som utgangspunktet for medikamentutdeling, men denne prosedyra 

har fått mange lokale variantar på avdelingane. PPS har også fleire rutiner som det blir brukt 

litt av her og der. Vi ser at også internt på ei avdeling kan der vere ulike rutiner alt etter kven 

som er på jobb.  

 

  

Utføring  

- Ulik praksis gjev ulike feilkjelder – vi må ta fatt i det som gjeld for oss ved vår 

institusjon/ våre avdelingar. Vi tok fatt i våre lokale avvik, og såg på behov for 

endringar i rutinene våre. 

- Avvika vart gjennomgått og drøfta i personalgruppene på avdelingane. Kva tenkjer 

personalet om dette? Viktig at dei som utfører oppgåvene ser og erkjenner 

problemstillingane, og så er med på å kome med forslag til endring. Om ein ikkje ser 

problemet, er ein heller ikkje med på endring.  

- Nye rutiner vart utarbeida saman med personalet, og utprøvd i ein periode. Det vart 

gjort justeringar undervegs der ein såg behov for det. 

- Ein hadde erfaringsutveksling mellom avdelingar internt og mellom sjukeheimar/ 

omsorgssenter på avdelingsleiarnivå for å lære av kvarandre.  Vi treng ikkje alle gå 

den lange vegen å «lære av eigne feil» for å nærme seg målet. Vi kan også lære av 

andre sine feil, og ikkje minst deira suksessar.  

- Det må også takast omsyn til tilgjengelege ressursar, både personal og økonomi. 

Personalet finn gjerne sine måtar å 

gjere ting på, dei tilpassar seg 

situasjonen og forsøker å gjere det 

beste ut av det der og då. 
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- Ein del av målet er å få utarbeida ei felles utdelingsprosedyre for institusjonane i 

kommuna. Enno prøver vi ut lokale variantar. Vi skal samle det vi har, velge ut det 

som fungerer best og sikrast, og prøve å lage ei felles prosedyre ut av dette.  

 

 

Evaluering 

- Prosessen med forbetring er godt i gang, men vi må gjennomføre ny kartlegging over 

avvik (antal og type) ei tid etter at ny felles prosedyre er innført. 

- Leiarane må følge med på antal avvik; blir det gjort faktisk registrering av alle avvik 

også utanom kartleggingsperioden? Eller har vi underrapportering? 

- Analysere data: Har tiltaka gitt betring? Har det oppstått nye typer avvik? Må det 

gjerast nye endingar? 

- Vere merksam på «feilkjelder»: Få avviksskjema kan bety at registreringa er 

mangelfull. Mange avvik i ein periode kan bety at vi er flinke til å registrere når det er 

spesielt fokus på det. Det er derfor viktig med opplæring og opplysning av personalet 

om dette. Personale med interesse og engasjement er nøkkelen til suksess på alle 

område! Dette oppstår gjerne når dei får tilført kunnskap og tildelt ansvar. 

 

Følge opp 

- Vidare framover – når sjølve prosjektperioden er over - må kartleggingsfasen leggast 

inn i programmet i årshjulet, slik at denne blir systematisk følgt opp. Om dette 

skal/bør vere tema kvart år, må vurderast og avgjerast. 

- Vi trur på at når dette blir eit regelmessig tiltak, vil det vere med på å endre 

holdningane våre og tankegangen vår, og medføre at vi jamt har større fokus på trygg 

medikamenthandtering. 

- Vi håper også på smitteeffekt med slik «forbetringstankegang» til andre fagområde. 

- Tema «sikker legemiddelhandtering» skal på programmet for årleg internundervisning 

på kvar institusjon. 

 

Ålesund kommune har alt innført: 

- Legemiddelgjennomgang (LMG) på årskontroll og ved endring i medikament for kvar 

enkelt pasient. Her er sjølvsagt sjukeheimslækjarane ansvarlege, men det er eit 

leiaransvar å sørge for at vi har eit system som sikrar at dette faktisk blir utført. Dette 

blir registrert i pasientjournalen (Visma Profil), som tiltak med evaluering. 

Noko vakkert er på gang…. 
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- Elektronisk legemiddelkurs (grunnkurs og resertifiseringskurs) for alle tilsette som 

skal dele ut medikament, i tillegg til praktisk opplæring på avdelingane i 

utdelingsprosedyre. Dette blir registrert i elektronisk personalmappe (Visma GAT), 

slik at rapportar kan takast ut og melding om tid for resertifisering dukkar opp 

automatisk når tida er inne. 

- Alle avvik skal dokumenterast i elektronisk pasientjournal, ikkje berre i verksemda sitt 

avvikssystem. 

- Vi har multidose, og evt dosett for kurar og under utprøvingsfaser av ny medisin. 

 

Vi jobbar vidare med å få til hos alle: 

- Utdeling av medikament skal skje med kontroll opp mot legemiddelkortet. 

Legemiddelkortet viser kva pasienten skal ha av medikament, og til kva tid, og er ei 

sikker kjelde. Det kan ha skjedd feil undervegs fram til både multidose og dosett vart 

laga, og dette vil evt bli avdekka her. 

- Inntil det kjem kvitteringssystem i elektronisk journal (vi har ikkje det enno), skal det 

kvitterast på skjema at medikamentet er gitt, evt ikkje gitt, og det skal skrivast ein 

kommentar om kvifor. 

- Ein person har ansvar for utdelinga, og i etterkant sjekkar denne at alle pasientane har 

fått det dei skal ha (kryssliste). 

- På store avdelingar blir det delt på to ansatte, med kvar sine pasientgrupper. 

- Samarbeidsutvalget ved kvar institusjon (SAMU) har avviksmeldingar som fast tema, 

også det som gjeld medikament.  

- Primærpleiar skal gjennomføre risikoanalyse på sin pasient for å sikre trygg 

medisinering av denne pasienten. Dette skal skje ved innkomst, og seinare ved behov 

ved endring i tilstanden. Dette tiltaket skal vere eitt av krysspunkta på 

innkomstprosedyra. 

 

Læring  

Forbetringsmetoden var kjent for oss, men det har vore nyttig å få jobbe intensivt med den: 

Det å få undervisning av personar som har mykje kunnskap og som gløder for temaet (vi 

tenkjer sjølvsagt på Trulte Konsmo), det å få bruke tid til inngåande drøftingar og å kunne gå i 

djupna på problemstillingar.  

 

Metoden er så enkel og sjølvsagt å sjå til, men vi har erfart at det har vore lett å gjere det 

enkle komplisert. Ein del av læringa har derfor vore å jobbe med å forenkle problemstillingar 

og å trene seg på å jobbe systematisk med sirkelen. Å jobbe med forbetringsmetoden tek tid, 

og eit slikt arbeid må prioriterast på leiarnivå om det skal kunne gjennomførast.  

 

Det har vore vanskeleg å avgrense arbeidet, så vi har brukt mykje tid på å snakke oss fram til 

konklusjonar. Det har også vore ei utfordring å finne tid til å jobbe saman, sidan vi 

representerer sju ulike institusjonar. Vi er dessutan ikkje dei som jobbar med 

medikamentutdeling til vanleg, så vi har måtta henta inn opplysningar frå personalet vårt som 

styrer med dette. 

 

Vi meiner det er viktig at personalet som dagleg jobbar med desse arbeidsoppgåvene er aktivt  

med i prosessen. Det er dei som best kjenner problemstillingane og årsakene til avvika, og då 

også dei som best ser løysingane på å få rydda vekk situasjonane som fører til avvika.  
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Arbeidet med temaet har vore nyttig for mange, både leiarar og andre tilsette. Vi har sørga for 

fokus på temaet på kvar vår arbeidsplass, og vi har gjennom det også fått større kunnskap om 

problemstillingar som gjeld hos oss. Vi har bl.a. oppdaga at personalet ser ulikt på kva som er 

avvik i medikamentutdeling, og også kva som skal reknast som alvorleg avvik. Det trengte vi 

ein vekkjar på.  

 

Så har vi innsett at vi aldri kjem heilt i mål med målsettinga vår. Der vil alltid vere risiko for 

at feil skjer, for her er det menneske og ikkje maskiner som jobbar. Vi må derfor ha ein 

kontinuerleg prosess; opplæring, kontroll av utføring, evaluering, endring av aktivitet, ny 

læring. 

 

Håpet er at vi klarer å sjå at dette er ein spiral som snor seg oppover litt etter litt – ved at vi 

blir stadig betre i det vi gjer, sjølv om vi må korrigere aktiviteten vår.  

Synleggjering og erkjenning av feil i aktiviteten vår må til for at vi skal gjere endring og få 

betre tenester. Det er viktig å framheve dette, då vi gjerne tenkjer at feil er farleg å fortelje 

om. Vi er redd for konsekvensar for oss sjølve. Det er farleg for pasientane at feil skjer, det er 

derfor vi må få kjennskap til dei slik at vi kan sette inn tiltak for å unngå at dei skjer igjen. 

 

Vi som er leiarar må vise til framgang og positivt resultat av dei endra aktivitetane våre; dette 

er den beste inspirasjonen til å ville bli enno betre. 

 

 

 

 

 
 

  

Her er det trygt å vere og godt å leve! 
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MOLDE KOMMUNE 

Pleie og omsorg 
Tiltak funksjonshemmede 

Molde kommune med systematisk satsing på 
styrket dokumentasjon og bruk av PPS  

– Sluttrapport 

Molde kommune - Dokumentasjon 
 

 
 

Forbedringsteamet er forankret i Kvalitetsnettverket som består av to personer fra 

fagseksjonen og fem fagansvarlige fra driftsenhetene. Nettverket er delegert oppgaven fra 

fagsjef og enhetsledere. To representanter fra Tiltak Funksjonshemmede er delegert sin 

oppgave fra enhetsleder. 

Foran fra ve: Enhetsleder Kristin Eidem, oversykepleier Harriet Vågen Nerland,     

                                        rådgiver Margret H. Rødberg 

I midten: oversykepleier Alice Trondsen, oversykepleier Mette Malme  

Bakerst: oversykepleier Solgunn Kvernberg Thue, avdelingsleder Bente Lid Sorthe 

Ikke med da bildet ble tatt: vernepleier Solfrid Gausetvik, konsulent Irene Glærum. 

 
 

Innledning 

I 2013 hadde Kvalitetsnettverket i Pleie og omsorg dokumentasjon som ett av sine 

fokusområder. Behovet for videre oppfølging og opplæring innen området gjorde at 

dokumentasjon ble valgt som hovedsatsningsområde både i 2014 og -15.  

 

Tiltak Funksjonshemmede ble invitert med i aktuell prosess - utvikling og opplæring, 

kunnskap og bevisstgjøring - for å styrke kvaliteten på dokumentasjon og tiltaksplaner, samt 

på å utnytte PPS (Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten) best mulig.   
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For å lykkes med kompetanseplanlegging er 

det avgjørende å ha en god forståelse av hva 

kompetanse egentlig er.  

 

Kompetanse som kommer brukerne til nytte 

er Molde kommunes aller viktigste ressurs.  

 

Kompetanse er de samlede  

- kunnskaper,  

- ferdigheter,  

- evner og  

- holdninger  

som gjør det mulig å utføre  

oppgaver i tråd med definerte  

krav og mål.  

 
 

 

 

 

«Kick-off» for  

videre satsing! 

11. & 12. mars -14;  

dagskurs for 

hjemmesykepleien,  

sykehjem, boliger for 

utviklingshemmede, 

saksbehandlere. 

 

To parallelle dager  

for å nå alle! 

 

400 deltakere;  

sykepleiere, vernepleiere, 

hjelpepleiere, assistenter, 

saksbehandlere. 

 

 

Forberede 

Vi ønsket å delta i nettverket da vi så behov for å:  

o forbedre kvaliteten på dokumentasjonen i vår elektroniske pasientjournal 

o sikre at alle blir gitt lik opplæring etter en felles standard 

o styrke tverrfaglig samarbeid mellom Pleie og omsorg og Tiltak funksjonshemmede 

o kunne stå sterkere ved eksterne tilsyn. 

    

Prosjektgruppa ble rekruttert fra Kvalitetsnettverket og dermed forankret i ledelsen.  

Etablerte møter i nettverket har sørget for fremdrift i prosjektet og nødvendig tid til 

gjennomføring har blitt prioritert. 

 

Planlegge  

Det har vært viktig å se helheten og ønskelig «å ha en hånd på rattet» når flere prosesser med 

samme tema/ innenfor samme fagområde skulle pågå samtidig. 
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Gjennom flere års erfaring så vi behov for å videreutvikle vår systematikk rundt kompetanse-

oppbygging generelt og opplæring vedrørende dokumentasjon og kunnskap innen vårt EPJ-

verktøy spesielt.  

 

Målene våre: 

o Eksisterende standarder, retningslinjer og prosedyrer 

skal gjøres kjent og tas i bruk 

o Det skal dokumenteres etter oppsatt struktur – 

statusjournal, tiltaksplan iht. kartlegging, eksisterende 

journaler for samtykke, ernæring etc. 

o Se på muligheter for å utvikle kommunal e-læring 

innen dokumentasjon. 

 

 

 

Måleverktøy som vi har benyttet har vært: 

o LEAN blant ledere ift saksbehandlingsprosessen med fokus på dokumentasjon 

o Idedugnad blant ledere for å få frem hva som bør prioriteres i det videre arbeidet 

o Spørreundersøkelse – punktundersøkelse – blant alle som var på jobb et bestemt døgn. 

 

Vi utarbeidet et spørreskjema som fokuserte på hvordan avdelingene gjennomfører opplæring 

av sine ansatte innen dokumentasjon, hva som fungerer godt og hva skal vi forbedre. 

 

 

 

 
MOLDE KOMMUNE 
Pleie og omsorg 
Tiltak funksjonshemmede 

Dok.nettverk 24.03.15. 

 
Spørreundersøkelse ifm. Innføring av  

systematisk opplæring innen dokumentasjon  

Spørsmål før oppstart med «Sjekkliste for gjennomført og dokumentert opplæring 

vedrørende Gerica (Elektronisk Pasientjournal)»       Dato: ……………… 
 

Hvor jobber du?  
 

Enhet – avdeling – gruppe 

Jeg er – yrkesgruppe? 
 

 

Hva er ditt ansettelsesforhold? 
 

Fast ansatt               Vikar 

Hvor lenge har du vært ansatt? 
 

 

På en skala fra 1 – 6;  

Hvor godt forstår du innholdet i begrepene som 
benyttes ifm. Dokumentasjon i Gerica? 

1 er veldig dårlig  –  6 er veldig godt 

1          2          3          4          5          6 

På en skala fra 1 – 6;  

Hvor godt kjenner du til/ vet du hvor du finner 
prosedyrer og brukermanualer vedr. Gerica?  

 
1          2          3          4          5          6 

På en skala fra 1 – 6;  

Hvor trygg føler du deg ift. Å finne frem til det du 
trenger kunnskap om i Gerica? 

 
1          2          3          4          5          6 

På en skala fra 1 – 6;  

Hvor trygg føler du deg ift. Å kunne dokumentere 
det du skal i Gerica? 

 
1          2          3          4          5          6 
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På en skala fra 1 – 6;  

Hvor enkelt er det å registrere alle data der de 
skal i Gerica? 

1 er veldig enkelt  –  6 er veldig vanskelig 

       1          2          3          4          5          6 

Vet du hvor all informasjon du henter inn skal 
registres i Gerica, evt. Andre steder? 

Ja                   Nei 

Vet du hvordan du registrerer diagnoser i Gerica? Ja                   Nei 
 

Har du i samarbeid med bruker/ pårørende/ verge 
definert brukers mål? (Hva er viktig for deg?) 

Ja                   Nei 

Vet du hvor i Gerica disse målene skal 
dokumenteres? 

Ja                   Nei 

Når en bruker er ny – hvor ofte har du funnet all 
informasjon du trenger om vedkommende 3-4 
dager etter oppstart/ innkomst? 

 
Ofte       Noen ganger      Sjelden         Aldri 

Dersom du har tilgang – Legger du inn ADL-
verdier? 

Ofte   Noen ganger    Aldri     Har ikke tilgang 

Dersom du har tilgang – legger du inn IPLOS-
funksjonsverdier? 

Ofte   Noen ganger    Aldri     Har ikke tilgang 

Hvor vanlig er det at du sender melding til 
fastlege via e-link? 

Ofte   Noen ganger    Aldri     Har ikke tilgang 

Hvor aktiv er du selv til å lese rutiner/ lete frem 
rutiner for hvordan du skal dokumentere?  

1 er lite aktiv  –  6 er veldig aktiv 

1          2          3          4          5          6 

Hva synes du er vanskeligst ift. Å bruke Gerica/ 
dokumentere i Gerica? 

 

Hva ønsker du mer undervisning om vedrørende 
dokumentasjon og bruken av Gerica? 

 

 

 

328 av 414 personer svarte på undersøkelsen. Alle yrkesgrupper deltok; syke- og 

vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter. Dette utgjorde 79 % av alle som var på jobb dette 

døgnet. Utenom pleiepersonalet svarte også et par sykehjemsleger på undersøkelsen. Deres 

svar er ikke tatt med i enhetenes sluttresultater da opplæring og oppfølging av dem ikke hører 

inn under avdelingenes ansvarsområde.  

 

Undersøkelsen ga oss oversikt over de ansattes kunnskapsnivå innen dokumentasjon og 

bruken av Gerica, hva de mener er vanskelig og hva de mener de har behov for opplæring i.  

 

Vi fant at kunnskapen om Gerica som verktøy ikke er god nok, heller ikke opplæringen som 

gis til de nyansatte eller som repetisjon.  

 

Resultatene fra punktundersøkelsen er utarbeidet for hver enkelt enhet, splittet opp i resultat 

for hver enkelt avdeling. Analyse av egne funn vil bli utført i enhetene, samt at de vil bli 

benyttet ved utarbeiding av intern opplæringsplan for den enkelte avdeling.  

 

Utføre  

Endringene ble iverksatt ved at vi gjennomførte: 

o Fagdag for alle ansatte: «Kunnskapsbasert dokumentasjon», 11. - 12.03.15. 

o Fagdag om dokumentasjon for ledere: «Prosess og kvalitet», 16.10.14. 

-    Et tidligere dokument ble revidert og fikk nytt navn:  

           «Opplæringsplan for nytilsatt og vikar – emner og tidsplan for individuell oppfølging» 

- Et nytt dokument ble utarbeidet: 

«Sjekkliste for gjennomført og dokumentert opplæring vedrørende Gerica (EPJ)». 
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- Flere tidligere dokument som støtter kompetanseoppbygging og ansvarliggjør   

medarbeidere er revidert. Nye dokument er utarbeidet. Alle samlet i kvalitetssystemet. 

o Fagdag om dokumentasjon for ledere: «Kvalitetssikring av opplæring», 24.03.15. 

 

Evaluere 

Vi planlegger at vi skal nå målene vi har satt oss ved at:  

o Alle ansatte skal gjennomgå «Sjekkliste for gjennomført og dokumentert opplæring 

vedrørende Gerica (EPJ)». Her får vi en kartlegging av dagens kunnskap samt behov for 

videre opplæring.  

o Ved årets slutt kan vi telle antall som har gjennomgått den nyutviklede sjekklisten og 

planlegge både individuell- og gruppeopplæring. 

o Gjennomføre samme punktundersøkelse som 08.04.15 senere i år, evt på nyåret 2016. 

 

 

Følge opp 

Enhetene vil følge opp ved at avdelingslederne skal utarbeide lokale opplæringsplaner som vil 

bli etterspurt og fulgt opp gjennomføringen av i fagdag for ledere utover høsten.  

 

Videreføring vil bli sikret gjennom at dokumentasjon vil være fokusområde for 

tjenesteområdene også kommende år. 

 

For å spre kunnskap og også legge til rette for egenlæring innen dokumentasjon blant de 

ansatte vil vi undersøke muligheten for å benytte E-læring/ Junglemap i opplæringen. 

 

Læring 

Det viktigste vi har lært har vært at:  

o Det vi i utgangspunktet trodde var «på stell» har vist seg ikke å stemme.  

o Når ledere får felles fokus skaper dette engasjement og endringsvilje. 

o Tanken om systematisk arbeid kan aldri slippes.  

o Noen må hele tiden dra prosessene – en lederoppgave og et lederansvar. 

 

Det vanskeligste for oss i gjennomføringen har vært å nå alle og følge opp alle i en stor 

organisasjon. Vi har fått erfare at «Ting Tar Tid». 

 

Betydningen arbeidet har hatt for ledere og medarbeiderne er at prosessen har vært 

bevisstgjørende og samlende. Vi ser allerede resultater av satsningen og vi skal bli enda 

bedre. 

 

Våre samlede erfaringer med læringsnettverket er at vi har fått god drahjelp, det har gitt oss 

læring og inspirasjon samt at det har «pisket oss fremover» å ha tidsfrister å forholde oss til. 

 

Vi opplever mer forståelse for hverandre. Vi har styrket samarbeidet på tvers ved at enhetene 

har hatt et felles prosjekt. Det har også vært inspirerende å møte andre kommuner som 

kanskje har noen av de samme utfordringene. 
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Surnadal kommune - Dokumentasjon ved innkomst  
 

 
Teamet består av sykepleiere og alle avdelingene ved Institusjonane er representert; 
 
- Ingunn Foss Brekke, sykepleier ved Skjerma avdeling 
- Kathrine Paulsen, sykepleier ved Langtidsavd. 2 
- Gunn Heidi Ansnes, sykepleier ved Langtidsavd. 1 (barselpermisjon) 
- Rita Svorken, sykepleier ved BOA, bo- og avlastningsavdelinga 
- Gerd Lisbeth Rolland, oversykepleier Stangvik aldersheim (erstattet Beate Nes) 
- Ingunn Mikkelsen, fagutviklingssykepleier ved Institusjonane 
 
Innledning 

Vi jobber ved Surnadal sjukeheim og Stangvik aldersheim i Surnadal kommune. Ved Stangvik 

aldersheim er det 15 plasser, og ved Surnadal sjukeheim er det vel 70 plasser; 16 plasser ved 

Skjerma avd., 32 plasser ved Langtidsavdelingene og BOA har 18 plasser, fordelt på 11 

langtidsplasser, en rulleringsplass, en avlastningsplass og fem korttidsplasser + seks obspost-

plasser (derav to som ved behov er et palliativrom).  

Forberede 

Vi ønsket å delta i læringsnettverket fordi vi siden 2013 har jobbet med utviklingsprosjektet, 

«Saman om ein betre Institusjon» som en del av «Saman om ein betre kommune». Derfor så 

vi nytten av å lære mer om hvordan man arbeider med forbedring, da vi allerede hadde 

noen erfaringer. Hver avdeling har jobbet med ulike forbedringsprosjekter. Disse har gått 

over ett par måneder, og har vært en utprøving som skulle evalueres etter endt prosjekt. 

Avdelingen måtte ta stilling til om det førte til en forbedring som man ønsket å gjøre varig, 

eller om man fortsatte som før prosjektstart. Det oppleves som utfordrende å jobbe med 

prosjekt i avdeling. Mange har aldri jobbet med prosjekt tidligere, det er knapt med tid, og 

man vet ikke helt hvordan man skal få ting til å fungere. Derfor håpet vi at vi skulle ta med 

oss mange gode tips og forbedringsideer hjem igjen.    
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«Saman om ein betre kommune» og «Saman om ein betre Institusjon» er forankra politisk, 

administrativt og blant de ansatte, representert ved de tillitsvalgte. Utviklingsarbeidet vårt 

ved institusjonene er organisert med årshjul, kvalitetsgruppe og arbeidsmiljøgruppe.  

Planlegge 

Vi endret mål og hovedfokus i forbindelse med første samling. Først var temaet vårt 

dokumentasjon, men etter å ha vært på første samling ble temaet begrenset til 

«dokumentasjon ved innkomst av ny pasient». Da satte vi oss mål om å lage en ny prosedyre 

som beskriver hva som skal gjøres ved innkomst av ny pasient. Dette innebærer at 

velkomsten skal være så god som mulig (godt forberedt, vet hva man må innhente av 

opplysninger osv.), at den blir lik uansett hvem som tar imot pasienten, at alle vet hvilke 

oppgaver som skal gjøres og har vært gjort. Alle vet hvem som har ansvaret og at det som 

skal dokumenteres blir dokumentert, slik at det legges til rette for gjenbruk av informasjon.   

Arbeidet ble inspirert av utsagn og diskusjoner på ulike møter der det ble etterlyst en 

prosedyre for hva som skal gjøres ved innkomst. I tillegg jobber vi med å utarbeide gode 

verktøy til helhetlig pasientforløp på sykehjemmet, og etter hvert få implementert det i 

tjenesteutøvingen vår. Hjemmetjenesten i Surnadal har jobbet med dette i flere år, og har 

det godt innarbeidet i tjenesten. Her kommer blant annet sjekklisten inn. Denne skal være et 

hjelpemiddel for å sikre at ting blir gjort uansett hvem som er på jobb, og at vi vet hva som 

har vært gjort for å slippe å gjøre det samme en gang til.  

Personalet hadde en opplevelse av ikke å utføre jobben sin godt nok, og var usikre på om 

ting er blitt gjort, om noen andre tar ansvar osv.   

  

Utføre 

Vi utarbeidet ett forslag til en prosedyre med vedlegg: 

 et velkomstbrev som pasienten skal få sammen med vedtaksbrevet 

 3 sjekklister: 

en med oppgaver som kan gjøres før pasienten kommer 

en for oppgaver som må gjøres når pasienten kommer  

en med oppgaver som skal gjøres innen 14 dager 

 kartleggingsskjema (brukes ved utredningsopphold ellers ved behov) 

 mal for samtale/datainnsamling 

 velkomstbrosjyre med utfyllende informasjon om hva som skjer på sykehjemmet 

 oppgaver det forventes at pårørende utfører 

 navn og telefonnummer til avdelingene,  ledere mfl (skal fungere som ett 

oppslagsverk) 
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 min livshistorie og et dokument som er rettet mot de ansatte med begrunnelse for 

hvorfor «Min livshistorie» er viktig. Dette la vi ut på avdelingene for å få 

tilbakemeldinger 

 

Vi fikk ikke så mange tilbakemeldinger, så det ble gjort lite endringer i denne fasen. Vi fikk 

noen tilbakemeldinger fra enhetsleder og mellomlederne, og gjorde noen forandringer etter 

forslag fra disse. Deretter startet vi utprøvingen. Målet var å prøve det på en pasient med 

pårørende på hver avdeling. Vi prøvde det på tre pasienter med pårørende. Noen pårørende 

var svært engasjerte og ga oss konstruktive tilbakemeldinger.  

For å involvere de andre i personalgruppa har vi hatt to internundervisninger med dette som 

tema. Første gang hadde vi idemyldring for å høre litt hva vi skulle ha med i informasjonen til 

pasient og pårørende. Neste internundervisning gikk vi gjennom prosedyren og vedleggene. I 

tillegg har vi snakket om dette på personalmøter og i ulike andre fora gjennom hele 

nettverksperioden.  

Evaluere 

Foreløpig evaluering viser at vi må jobbe videre med en tilpasning til de ulike oppholdene vi 

har. Vi har nå laget en prosedyre som skal være grunnlaget for en god innkomst til våre 

pasienter, men vi ser at den må tilpasses i forhold til ulike opphold. For eksempel ved 

obspost-opphold skal pasienten utskrives etter 3-5 dager. Da rekker vi ikke å gjøre alt som 

skal gjøres ifølge prosedyren. Det samme gjelder ved rullering eller interne flyttinger som 

fører til at pasienten flytter på en ny avdeling. Da vil det være unaturlig og lite 

hensiktsmessig å gjennomføre prosedyren i sin helhet, selv om det kanskje er behov for en 

type innkomstprosedyre da også. 

For å videreutvikle informasjonen og prosedyren vil vi intervjue pasient og/eller pårørende 

kort tid etter innkomsten på sykehjemmet, for å høre hvordan de opplevde innkomsten.  

Følge opp 

Vi må som nevnt over jobbe videre for å finne gode løsninger for de ulike oppholdene, slik at 

vi vet hvilken informasjon som må innhentes og når vi innhenter hvilken informasjon. Dette 

vil gi oss erfaringer med å bruke modellen på avdelingsnivå, som var vårt mål da vi ble med i 

læringsnettverket.  

Vi ser også nødvendigheten av å utarbeide oppfølgingssamtale. Dette er en samtale som 

bygger på innkomstsamtalen, og det skal være et tilbud til pasient og pårørende en gang pr. 

år. Skjerma avdeling gjennomfører dette hvert halvår og ønsker å fortsette med det.  

Den største utfordringen er å spre det til alle og få det implementert i praksis. Vi har prøvd å 

involvere og inkludere helsefagarbeiderne i stor grad, og mener at mange av punktene på 

sjekklistene kan disse ha ansvar for å utføre.  
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Læring 

Det viktigste vi har lært i dette læringsnettverket er modell for kvalitetsforbedring og 

modellens ulike faser. Viktigheten av kartlegging og forankring, og at man gjerne må gå litt 

frem og tilbake i trinnene. Men det er også svært utfordrende å benytte denne i en travel 

hverdag, der forbedringsarbeidet er ett av mange andre konkurrerende gjøremål.  

Det mest utfordrende har å ikke kunne hoppe rett på tiltak/løsning, men jobbe mer med 

kartlegging av behov før løsningen er på plass, slik trinnene i sirkelen har lært oss. Den 

største utfordringen for å implementere prosedyren er utfordringen med å nå alle.  

Vi ser i ettertid at vi kunne ha laget flytskjema sammen med personalet for å kartlegge 

hvordan vi gjennomførte innkomsten.  Dette hadde vært en god tilnærming for å få fram at 

vi gjorde ting på forskjellige måter, noe som kunne vært brukt til bevisstgjøring om hvordan 

vi ønsket å utvikle prosedyren.    

Vi hadde håpet å få enda mer tips og ideer i forhold til måleverktøy. Det beste tipset vi har 

fått er å spørre pasienter og pårørende, men det er ikke alltid pasientene kan svare for seg, 

og det er ikke alltid pårørende er så engasjerte og interesserte heller. Det er også veldig 

tidkrevende med intervju. Sjekklistene kan man også bruke som måleverktøy, da disse viser 

om oppgavene blir gjennomført eller ikke.  

Arbeidets betydning for pasientene er at alle skal bli tatt imot på samme måte, uavhengig av 

hvem som er på jobb. Alle skal vite hva som skal gjøres når vi venter en ny pasient og når 

denne kommer. Vi mener det gir bedre kvalitet på tjenesten, en god opplevelse ved 

innkomst med nok og tilpasset informasjon, at man føler seg velkommen osv fører til ett 

godt førsteinntrykk som er viktig ved alle nye situasjoner. Vi mener at denne prosedyren har 

hevet kvaliteten på tjenesten vår ved at pasientens opplevelse forhåpentligvis er bedre, og 

ikke minst at vi er sikret den nødvendige informasjonen på ett tidlig stadium.  

Vi håper at medarbeiderne føler seg tryggere i situasjoner når pasienten kommer til 

avdelingen fordi de vet nøyaktig hvilke oppgaver som skal gjøres, og hva som er forventet at 

de skal gjøre. De vet hvor og hvordan de skal innhente nødvendig informasjon, og vi åpner 

opp for en tettere dialog med pårørende med det samme pasienten kommer til avdelingen. 

Vi får også klarert forventningene til pasienten, pårørende og oss som jobber ved 

sykehjemmet.   

Vi synes det har vært nyttig å lære om modell for kvalitetsforbedring, selv om vi synes det er 

litt vanskelig å overføre den ned på avdelingsnivå, der ressursene i forbindelse med 

prosjektarbeid er mindre. Det oppleves svært verdifullt å kunne dele erfaringer og få råd fra 

andre som jobber med det samme. Synes også det er svært positivt med innspill fra Trulte 

Konsmo fra Kunnskapssenteret!  Hun var svært motiverende og lærerik. I tillegg vil vi takke 

teamets veiledere fra Høgskolen i Molde.  
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Averøy kommune - Tilstedeværelse 
 

Innledning 

Averøy sykehjem har fem avdelinger; en korttidsavdeling, tre langtidsavdelinger den ene 

med forsterkede plasser for psykiatri og en skjermet avdeling. Det er ca 60 plasser ved 

sykehjemmet.  

 

 
 

Averøy sykehjem 

Teamet 

 

Oddrun Jannie Skarvøy Sørvik, Gunn Helen Hasseløsæter, Åse Kristin Dyrhaug og Anna Bae Fagereng. 

Vi er avdelingskoordinatorer og fagleder ved sykehjemmet. 
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Forberede 

Hvorfor ville vi delta? 

Vi ønsker større grad av brukermedvirkning for de som bor på sykehjemmet, slik at den 

enkelte opplever bedre innhold i hverdagen.  

Vi valgte å arbeide med «tilstedeværelse av ansatte» på grunn av at sykehjemmet har hatt 

store krav i forhold til økonomi. Dette har gitt, og gir oss fremdeles store utfordringer og 

behov for endringer. I slike prosesser er det lett at fokuset blir på oss ansatte og ikke på de 

som bor på sykehjemmet. Vi ser også at hvilke holdninger vi har, påvirker valgene som blir 

tatt, og igjen den enkelte pasient sin hverdag.  

 

Forankring og organisering av prosjektet 

Rådmann og ordfører i kommunen er informert om prosjektet og enhetsleder var med på å 

dra i gang prosjektet.  Avdelingskoordinatorene som er ledere på avdelingene, er med i 

arbeidet og er de som skal dra det hele videre. 

  

Planlegge 

Vi ble utfordret til å sette konkrete mål som vi kunne evaluere. Målet ble å få tilstedeværelse 

av ansatte på stua mellom kl. 10 og 13, fordi vi visste at pasientene ble sittende mye alene i 

dette tidsrommet.  

Vi har brukt følgende måleverktøy for å kartlegge praksis: 

Vi har delt ut spørreskjema til pårørende og beboere der de fikk følgende spørsmål: 

 Hva legger du i tilstedeværelse? 

 Hva gjør personalet når du opplever at de er tilstede ? 

 Hva gjør de ansatte når du opplever at de ikke er tilstede ? 

 Synes du at de ansatte er tilstede for beboeren på stuen fra kl 10 til 13? 

 

Videre spurte vi personale hva de la i ordet «tilstedeværelse» og mener du at vi er tilstede 

på stuen mellom kl 10 og 13? Vi samlet inn og registrerte svarene.   
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Ordsky laget fra svarskjemaene 

Vi fant at det var lite tilstedeværelse på stuen mellom kl.10-13 på fire av avdelingene. Dette 

pga. pauseavvikling, stell, legevisitt osv.   

Ansvaret for å være tilstede på stua var ikke definert til en bestemt person i løpet av 

arbeidsdagen. Dette førte til at oppgaver som påfylling av tøy, utstyr og andre oppgaver ble 

høyere prioritert enn å være tilstede for beboerne. Vi så et behov for at noen skulle ha et 

definert ansvar for å være på stuen for pasientene i denne tiden.  

 

Utføre 

Prosjektgruppen ble ytterligere økt med en pleier fra hver avdeling. Samlet er vi ni personer. 

Dette følte vi var viktig for å inkludere alle i arbeidet videre med «tilstedeværelse». 

Avdelingskoordinatorene tok opp prosjektet avdelingsvis som eget punkt på personalmøte, 

hvor ulike tema og tiltak for tilstedeværelse ble diskutert. 

Ansvar for å være tilstede på stuen ble satt opp på arbeidsplanen på hver avdeling. Tiltakene 

varierer litt i avdelingene ut fra behov og kapasitet. 

 Eksempler: 

- Delt pause 

- Ingen privat mobilbruk i avdelingen (ligger på vaktrommet) 

- Planlagte aktiviteter utført av personale 

- Flyttet om på stuen for å bryte mønster i pasientgrupper 
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- Faste ansvarlige for aktiviteter 
- Fredagskaffe sammen med pasientvenngruppa 

 

 

Evaluere 

Det evalueres systematisk hvordan det går på alle personalmøtene. Det er et eget fast punkt 

for dette hvor det ofte kommer nye forslag eller endringer av tiltak. Vi føler at personale har 

blitt mer bevisst viktigheten av tilstedeværelse av ansatte. Det snakkes mer om dette, og 

begrepet er nå kjent i miljøet. Dette har gjort at det har blitt mer fokus på pasientene nå enn 

før prosjektet startet. 

 

Følge opp 

For å følge forbedringsarbeidet framover planlegger vi å fortsette å ha det som fast punkt på 

personal- og ledermøter.  Vi vil også samarbeide med aktivitører, og utarbeider nå en plan 

for dette.  Videre er vi opptatt av å være søkende og samarbeidede med 

pasientvenneforening, pårørende og andre interesserte. 

Et eksempel på gode samarbeid er en sykkel sykehjemmet har fått i gave fra pårørende. 

Gaven ble finansiert via innsamling og i tillegg har vi fått gaver som spill og andre 

aktivitetsutstyr fra pasientvennene. 

 

Læring 

Vi har lært at vi må inkludere alle ansatte i hele prosessen, så tidlig som mulig for at 

prosjektet skal blir vellykket. Vi ser i ettertid at vi burde inkludert ansatte fra de ulike 

avdelingene tidligere i prosjektet.  
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Det har vært vanskelig å holde fokus og tema levende i gang hele tiden. Det er ikke lett å 

prioritere tilstedeværelse framfor daglige rutiner i avdelingen, men prosjektet viser hvor 

viktig det er å løfte frem slike tema for å fokusere på viktigheten av temaet «tilstedeværelse 

av ansatte». 

Betydning for brukerne, ledelsen og medarbeiderne 

Prosjektet har skapt mer fokus på pasientenes hverdag og opplevelser. Mer samhold og lik 

tenkning i ledelsen og blant de ansatte har også vært viktig. Vi opplever at de ansatte er mer 

opptatt av tilstedeværelse nå enn tidligere. Mange foreslår og gjør mer på eget initiativ, slik 

som sang, dans, påske egg maling, fot/håndpleie, turer ut, vaffelsteking, avislesing, baking og 

quiz.  

Vår samlede erfaringer med læringsnettverket 

Deltakelse i læringsnettverket for forbedringsarbeid har gitt oss gode redskaper og impulser 
for nytenking, for videre forbedringsarbeid.  
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Kristiansund kommune, Rokilde sykehjem - Det gode møtet 
 

Teamet  
Marta Opland- hjelpepleier og teamleder, Karina Eckhoff- avdelingssykepleier, Bodil Hjellnes 
– hjelpepleier, Aud Dahle avdelingssykepleier, Inger Takle- avdelingssykepleier, Stephanie 
Helland- enhetsleder, Astri Gaupseth- hjelpepleier og Shanthinidevi Shanmuganathan – 
avdelingssykepleier. 
 
Innledning 

Rokilde sykehjem er lokalisert i Kristiansund kommune. Sykehjemmet har 70 døgnplasser 

fordelt over fire avdelinger. I tillegg er også Utviklingssenter for sykehjem (USH) organisert 

som en egen avdeling. Rokilde sykehjem har som målsetting å tilby tjenester av en god faglig 

kvalitet, hvor man tilstreber å sette pasienten i sentrum.  

Forberede 

Lederteamet ved sykehjemmet ønsket å delta på læringsnettverket for å øke kompetanse i 

forbedringskunnskap, som igjen skulle medføre økt kvalitet på tjenestene vi utfører.  Siden 

Rokilde sykehjem består av fire avdelinger, var det viktig for oss å finne en felles 

problemstilling eller fagområde som alle hadde kjennskap til. Det området som ble valgt var 

“bruk av tillitsskapende arbeid for å forebygge bruk av tvang”.  

Lederteamet og ansatte ble satt sammen til et forbedringsteam ved sykehjemmet. Teamet 

fikk fast møteplan, med avsatt tid og problemstillingene ble drøfter avdelingsvis under etisk 

refleksjon for at andre ansatte skulle få en innsikt i hva og hvordan man arbeidet.  Det var et 

bevisst valg at ingen av avdelingssykepleiere eller enhetsleder skulle være leder i 

forbedringsteamet, da man ønsket en forankring hos de ansatte. Helsefagarbeider Marta ble 

utnevnt som prosjektleder.  

Planlegge 

Ved første gjennomgang ønsket vi å se på antall tvangsvedtak og pasienter med og uten 

samtykkekompetanse for å finne kvantitative mål. Hovedmålet var da at tillitsskapende 

arbeid skulle være dokumentert før eventuelt tvangsvedtak. Når man arbeider i en prosess 

og det viser seg at vi har forskjellig kunnskapsgrunnlag, var det nødvendig å se på egen 

målsetting på nytt. For å få en bedre forståelse, bestemte vi oss for å undersøke dette 

nærmere ved å observere egen praksis. Funnene vi fant bekreftet vår oppfattelse, og at det 

også angikk hver enkeltes holdning og handling. Vi bestemte oss for å gå dypere i materialet 

og gjennomførte en kartlegging av ansatte ved å bruke spørreskjema. Også i dette tilfelle 

viste det seg at personalet opplever og erfarer episoder hvor det forekommer krenkelser av 

pasienter.  
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Forbedringsteamet fikk tilbakemelding fra flere ansatte at de opplevde det som personlig 

belastende å avdekke negative hendelser og krenkelser. Veilederen vår rådet oss til å snu 

problemstillingen, rette fokus på hva som kjennetegner gode holdninger som gjenspeiles i 

handling. Vi brukte anerkjennende intervju som metode, samt at vi benyttet erfaringer vi 

hadde fra tidligere med en lignende metode; LØFT. I det videre arbeidet med å fokusere på 

hva vi lykkes med – rettet vi fokuset på “Hva er viktig for deg i det det gode møtet?" 

Utføre 

 

 
Vi utførte en ny kartlegging av både ansatte, 
pasienter og pårørende; hvor vi stilte 
spørsmål “hva er viktig for å skape en god 
arena for det gode møtet?”   
 
Dette resulterte i syv områder som vi satte 
sammen i en bok: “Det gode møtet” 
 

 

Områdene vi avdekket var  

Respekt 

Som profesjonelle yrkesutøvere må vi være bevisst både språk og holdninger. En vennlig 

stemme og positive ord signaliserer at du bryr deg. Dette er viktig for å fremme trivsel og 

tillit i møtet mellom mennesker. Respekt viser vi gjennom f.eks. å ta pasienten med i 

beslutninger vedrørende pleie og behandling, samt å la pasienten være med å bestemme 

over sin egen hverdag. 

Tid  

Opplevelsen av tid kan variere fra menneske til menneske. Når vi snakker om tid til 

pasienten mener vi gjerne tid til å hjelpe med å få dekket grunnleggende behov, fysisk, 

psykisk, sosialt og åndelig. Det vi av erfaring vet er at pasientens opplevelse av tid kan 

bestemmes av pleierens opptreden. Dersom pleieren er stresset, stadig kikker på klokken og 

står på spranget ut døren, kan pasienten oppleve at pleieren har dårlig tid. Dersom pleieren 

opptrer rolig, setter seg ned og oppretter god kontakt med pasienten, kan dette oppleves 

som god tid selv om en i realiteten ikke har brukt lengre tid enn det motsatte alternativet. 

Det er derfor viktig at den som skal hjelpe pasienten er bevisst sitt kroppsspråk på lik linje 

med sitt verbale språk. 
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Humor og glede 

Humor og glede i hverdagen gir ofte gode øyeblikk. Øyeblikk som varer lenger enn selve 

øyeblikket. Humor og glede henger sammen med god helse sier humorforsker Sven Svebak. 

Vi består alle av både kropp og sjel, og vårt innhold i livet påvirkes mye av et rikt sosialt liv. 

Vennlighet  

For alle mennesker er det viktig å bli møtt med vennlighet. For personer med demens er 

vennlighet spesielt viktig da de kan føle seg som fremmed i et avdelingsmiljø. Vennlighet 

kjennetegnes ved å møte den andre med et vennlig smil slik at mennesket oppleves å bli sett 

av den andre. 

Trygghet og tilstedeværelse 

For de fleste pasienter er opplevelse av trygghet viktig. Mange pasienter dagen sykehjem er 

ikke i stand til å si fra om man trenger hjelp, enten grunnet fysisk eller ulik grad av kognitiv 

svikt. Trygghet gjennom tilstedeværelse er derfor svært viktig.  Hva helsepersonell oppfatter 

som tilstedeværelse kan være subjektivt, men våre erfaringer tilsier at pasienter opplever 

tilstedeværelse når helsepersonell for eksempel sitter sammen med dem på stuen eller på 

pasientrom.  

En meningsfull dag 

Hva er en meningsfull dag? Dette er ulikt fra menneske til menneske. Det er ikke 

nødvendigvis det vi tror eller oppfatter som meningsfullt samsvarer med pasientens 

beskrivelse. For at helsepersonell skal kunne bidra til å gi pasientene en meningsfull dag, er 

det viktig at man har tilstrekkelig med bakgrunnsinformasjon som dekker pasientens ønsker 

og behov. Aktivt samarbeid med pårørende er i mange tilfeller helt avgjørende – da de har 

verdifull informasjon. 

Å kunne medvirke 

Det å kunne bestemme selv er en menneskerett. En del pasienter i sykehjem har 

vanskeligheter med å uttrykke sine ønsker og behov. Dette medfører at helsepersonell må 

sørge for at pasienten blir sett, hørt og forstått. I situasjoner hvor pasienten ikke kan gi 

uttrykk for sin selvbestemmelse, er det å arbeide tillitsskapende en forutsetning for å unngå 

bruk av tvang.  

 

Evaluere 

Forbedringsteamet har ikke foretatt nye målinger eller kartlegginger. Det er utarbeidet en 

bok “Det gode møte – om møter mellom mennesker i sykehjem” som danner grunnlag for 

etisk refleksjon. Boka gir god plass for utsagn fra pasientene og bilder av dem, og er egnet 

som utgangspunkt for refleksjon. 
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Det planlegges i løpet av sommeren å gjennomføre en tilsvarende kartlegging hos pasienter 

og pårørende, hvor man vil benytte samme spørsmål som tidligere for å sammenligne 

funnene.  

Følge opp 

Arbeidet som forbedringsteamet har gjennomført, vil bli fulgt opp med nye kartlegginger for 

å sikre at man opprettholder fokus. Samtidig skal temaene også tas opp jevnlig på alle 

avdelinger under etisk refleksjon. Videreføring og spredning vil være kontinuerlig, da dette 

temaet er en viktig del av opplæringen til nyansatte, vikarer, studenter og elever. 

Det er i tillegg skrevet en bok hvor vi forteller om vår læringsprosess, som vi ønsker skal 

være til inspirasjon til andre som er opptatt av gode møter mellom mennesker. 

Læring 

Det viktigste vi har lært gjennom denne prosessen, har vært å sette fokus på tillitsskapende 

arbeid og holdninger blant personalet. Samarbeidet på tvers av avdelingene har bidratt til å 

skape en felles forståelse for viktigheten av gode relasjoner og tillitsskapende arbeid. Det har 

vært utfordrende å få kontinuitet i møter samt vanskelig å finne en god problemstilling å 

jobbe ut fra. 

Deltakelse i læringsnettverket har skapt en bevisstgjøring blant de ansatte og ledere i 

forhold til å reflektere rundt gode møter med pasienten og dennes medbestemmelse. 

Pasientene har gjennom dette opplevd å bli møtt med økende respekt og vennlighet. 

Læringsnettverket har vært lærerikt ved at vi har fått økt kunnskap om hvordan man skal 

arbeide i en forbedringsprosess og har gitt oss prosesskunnskap. Ved å få veiledning 

gjennom hele prosessen rundt de ulike utfordringene vi har møtt, har også vært gjenstand 

for læring og refleksjon.  

 

 

Fra boka som forbedringsteamet laget; “Det gode møtet” 
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Erfaringskonferansen 21.mai 2015 
 

Erfaringskonferansen for teamene i læringsnettverket ble gjennomført 21.mai i Molde. Alle 

teamene presenterte sine forbedringsprosesser for de andre teamene og inviterte tilhørere.  

I tillegg valgte vi å ha et fagpanel for å stille utdypende spørsmål og å gi konstruktiv og 

oppmuntrende tilbakemelding til teamene.  

 
Team, veiledere og arrangører samlet på erfaringskonferansen. 

 

Det var gledelig at alle hadde lært sentrale og viktige ting:  

 forbedringsarbeid er ledelsens ansvar  

 ansatte må involveres i hele prosessen 

 spør brukerne «hva er viktig for deg»?  

 forbedringsarbeidet er kontinuerlig  

 metodikken har overføringsverdi til nye forbedringsområder 
 
 

  
Velfortjente diplomer og sluttrapporter ble delt ut til alle deltakere på siste samling, 
erfaringskonferansen 21.mai.  

 


