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Hvordan bruke kvalitetsregisterdata i forbedringsarbeid? 



    

  

Hvordan identifisere områder som egner 
seg for forbedring? 

 

 

• Identifisert et gap mellom praksis og anbefalinger/retningslinjer? 

• Uønsket variasjon av praksis? 

• Forekomst av uheldige hendelser som går igjen? 

• Tilbakemeldinger fra brukere som påpeker forbedringsområde? 

• Sentrale/ regionale føringer: Pasientsikkerhetskampanjen, 
Antibiotikastyringsprogram, Smittevern mm. 

• Forskning 

• Kvalitetsindikatorer  
 

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring 

 

 



Identifisert forbedringsområde:  
Pasient og brukertilfredshet 



    

  

Bakgrunn 

• Godt samsvar mellom pårørende og pasienten sine opplevelser   
 K Stricker et al., ACTA 2011 

• Pårørendetilfredshet er anbefalt kvalitetsindikator i 

intensivmedisin  DJ Murphy et al., Chest, 2015  

• Ikke etablert som kvalitetsindikator i Norge ennå 

 

• Initiativ frå SKDE med økonomisk støtte 

• Støtte fra Legeforeningens kvalitetsfond 

 

 

 



    

  

Organisering: Nivå 

A multi-level perspective (Robert et al 2011) 

Siri Wiig, professor, Institutt for helsefag 



    

  

Organisering: Hvem? 
 Verktøy: 

«Interessent kartlegging» eller «Stakeholder mapping»: 

• Blir berørt av arbeidet 

• Har innflytelse eller «makt» over arbeidet 

• Har interesse for arbeidet- eller dets utfall 

 http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring 

Erfaring fra prosjektet: 

• Tverrfaglig representasjon fra kliniske miljø 

• Geografisk representativitet 

• Kunnskap om forskning og kvalitetsforbedring 

• Registermiljø 

• Brukermedvirkning 

• Ledelsesforankring 

 

 



Styringsgruppe 

Reidar Kvåle, leder i Norsk Intensivregister / overlege /PhD, Haukeland 
universitetssjukehus 

Ranveig Lind, intensivspl / PhD, Universitetssykehuset i Tromsø 

Karl-André Wian, overlege, Sykehuset i Vestfold 

Hilde Valen Wæhle, PhD-student, FOU avd., Haukeland 
universitetssjukehus 

Margot Bertheussen, brukerutvalget, Helse Bergen HF 

Marie Wåtevik, rådgjever, Fagsenter for medisinske helseregistre 

Anita Farestveit, sekretær, Norsk intensivregister 

Vårinn Sandvær, rådgjever, SKDE 

Knut Dybwik, intensivspl / PhD, Nordlandssykehuset 

Hans Flaatten, overlege / professor, Haukeland universitetssjukehus 

Britt Sjøbø, intensivspl / MSc, Haukeland universitetssjukehus 

 



    

  

Mål for prosjektet 
 
 

1. Forbedre pårørendetilfredshet med hensyn til hvordan 
de selv og pasienten blir ivaretatt 

2. Etablere «Pårørendetilfredshet» som kvalitetsindikator 

3. Etablere en akseptert nasjonal standard for 
pårørendetilfredshet 

4. Finne ut om innsamling av data via NIR er egnet i 
nasjonalt og lokalt perspektiv 

 

       NB! Kvalitetsforbedring vs. Forskning! 

 



    

  

Smarte mål 

• Spesifikke – klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat, helst 
tallfestet. 

• Målbare – man skal kunne vite om målet er nådd. 

• Ansporende – være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling og inspirere 
til nytenkning. 

• Realistiske – oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser. 

• Tidsbestemt –angi når resultatet skal være nådd. 

• Enighet om målet – forankring i arbeidsgruppen, hos brukerne, 
medarbeiderne og ledelsen. 

 

        Jo mer konkrete målene er, desto enklere er det å vite om de er nådd! 
 http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-

kvalitetsforbedring;jsessionid=23BA2D944C553861926D52472A34D748 



19 Deltakeravdelinger 

Tromsø 
Harstad 
Bodø 
Namsos 
Levanger 
Trondheim 
Kristiansund 
Ålesund (2) 
Bergen (2) 
Haugesund 
Stavanger 
Tønsberg 
Skien 
Drammen 
Oslo 
Gjøvik 
Lillehammer 
 

6 fra lokalsykehus 
8 fra sentralsykehus 
5 fra regionssykehus 



    

  

Organisering og gjennomføring: 

• Metode for kvalitetsforbedring 

• Møter i styringsgruppen (besøk og pr. tlf) 

• Nasjonal deltakelse i prosjektet 

• 3 læringsseminarer/ workshops ( alle) 

• Aktivitetsperioder mellom workshops: 

– Kartlegge utfordringer ved egen avdeling ( baseline) 

– Identifisere områder for forbedring (stor variasjon) 

– Enes om felles intervensjon nasjonalt 

– Forbedringsarbeid lokalt 

– Kartlegge evt. forbedringer (ettermåling) 

 



    

  

Metode Styringsgruppe 
Litteratursøk  
Inviterte deltakeravdelinger 
Validering spørreskjema 
Godkjenning for ID-kopling 
 

 
Kartlegging «dagens 
praksis» 
Lokale arb. grupper 
Basallinjemåling 
Identifisert 
forbedringsområde 
 
 
 

Utvikle felles forbedringstiltak 
Lokal tilpasning / 
implementering/prosessmåling 
«Frustrasjonssamlinger» 

Forbedringsmåling 
Prosjektanalyse 
 
 

Nasjonal standard 
Dele resultat og erfaringer 
Evt ny runde….. 

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-
verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring 



    

  

FS-ICU 24          
-Family Satisfaction in the Intensive Care Unit -24 
RJ Wall et al., Crit Care Med, 2007 

Bakgrunnsvariabler 

Tilfredshet med pleie / behandling 

• Ivaretaking  

• Symptomlindring 

• Nivå av behandling 

• Personalet sin kompetanse 

Tilfredshet om avgjørelser 

• Kommunikasjon (tilgang, forståelig, samsvar, ærlig…) 

• Muligheter for involvering / påvirkning 

Spørsmål knyttet til dødsfall 

  



Hvem får spørreskjema i posten? 

• Nærmeste pårørende over 18 
år   

• Intensivpasienter 
• Liggetid > 48 timer 
• Første intensivopphold 
• Alle dødsfall 

 
 
 

Ekskluderte 
• Overflytting mellom 

intensivavdelinger og sykehus 



    

  

Kartlegging av «dagens praksis» 
 

• Ulike størrelser på intensivavdelingene 

• Ulik bemanning 

• Ulike besøkstider og praktiske tilbud til pårørende 

• 1 avdeling har ikke venterom for pårørende… 

• 2 avdelinger har ikke tilgang på enerom 

 

• 17 av 19 har ikke retningslinjer for samtaler med pårørende 

• 1 av 19 avdelinger har regelmessig undervisning/trening i 
kommunikasjon 

• Ingen gir strukturert oppfølging av pårørende etter 
utskrivelse…..  



    

  

10     Hvor ofte snakket sykepleierne med deg om 
din nærmestes tilstand? 
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15.    Hvor ofte snakket legen med deg om din 
nærmestes tilstand? 
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Felles forbedringstiltak 

Strukturere kommunikasjonen 
med pårørende 

→  «samtaleguide»  
 

Lokale prosessmålinger: 
• Første samtale med pårørende 

innen 24 timer 
 

• Plan for oppfølgingssamtaler 
 

• Oppsummeringssamtale før 
utskriving fra intensivavdelinga 
 

• Dokumentasjon av samtalene i 
journal 
 
 



Utfordringer  

• Kunnskap om 
kvalitetsforbedring…..      

– Teori / metodikk 

– «Statistisk 
prosesskontroll»       

• «Ledelsesforankring»   

• Endringer i 
arbeidsprosesser- og 
rutiner 



    

  

Hva er registerets rolle? 
 

• Helseregisteret kan fasilitere og initiere tverregionalt samarbeid 

– Faglig 

– Praktisk 

– Økonomisk??? 

• Nytten ved å sammenligne egne data med nasjonale data 

 

• Eksempel på praktisk nytte av innsamla data 

 



Hvordan bruke kvalitetsregisterdata i 
forbedringsarbeid? 

1. Levere data, rapporter, 
statistikk 

2. Audit-feedback 

3. Viktig 
samarbeidspartnere i 
forbedringsprosjekt-lokalt 
og nasjonalt 

 

 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 


