
Kompendium for læringsnettverk
Tidlig oppdagelse av forverret tilstand



Til deg som skal delta på læringsnettverk

2

Å være med på et læringsnettverk handler om å bidra til å redusere 

pasientskader og lære forbedringsarbeid. 

I løpet av læringsnettverket møtes tverrfaglige team av helsepersonell fra 

kommuner. Dere som deltar får opplæring i forbedringsarbeid og hvordan teste 

og implementere tiltakspakker. 

Dette kompendiet er en oversikt over de de viktigste verktøyene, og benyttes av 

team for å skape et overblikk over hva det innebærer å delta i et læringsnettverk.

Vi har samlet erfaringer og tips fra pasientsikkerhetskampanjen/programmet, 

helseforetak og utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester. 

Kompendiet dekker den viktige forberedelsesfasen, telefonmøtene, samlingene 

og andre suksessfaktorer som er viktige for teamene for å lykkes.

Vi anbefaler at du leser gjennom kompendiet før du deltar på første 

læringsnettverk. Deretter kan den brukes som et praktisk oppslagsverk. I tillegg 

er de skjema som skal fylles ut underveis, vedlagt her. 

Lykke til med deltakelse i læringsnettverket, tidlig oppdagelse av forverret 

tilstand.

Vennlig hilsen,

Pasientsikkerhetsprogrammet 

I trygge hender 24-7
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Beskrivelse av læringsnettverk

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å 

implementere forbedringstiltak. I løpet av et læringsnettverk 

iverksetter tverrfaglige kliniske forbedringsteam tiltak i egen 

virksomhet med støtte fra eksperter i forbedringsarbeid og ved 

gjensidig erfaringsutveksling.

Pasientsikkerhetsprogrammet bruker læringsnettverk som metode 

for å spre kompetanse om pasientsikkerhetstiltak  og 

forbedringsmetodikk, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling. 

Et læringsnettverk består av tre samlinger over en periode på seks 

til ni måneder. Forbedringsteamene melder seg på samlet og 

arbeider med forbedringene før, under og etter samlingene. 

I læringsnettverket legges det til rette for erfaringsutveksling, 

refleksjon og diskusjoner om innsatsområdet, tiltak, målinger og 

implementering. 

På samlingene diskuteres forbedringsprosjekter, utfordringer og 

suksesskriterier. 
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”Læringsnettverkmetoden har 

vært nyttig. Det har vært et bra 

opplegg med at vi har møttes fra 

alle deler av landet både på 

samlinger og i telefonmøter. Det 

har vært nyttig å diskutere felles 

utfordring og lære av andres 

erfaringer.”

Rigmor Brekken                         

Sykehuset Levanger

”Vi er veldig fornøyd at vi har 

fått være med på dette, og vi 

er veldig fornøyde med at vi 

ser resultater. Kompetanse og 

motivasjon har økt hos de 

ansatte, og pasientene har 

fått det bedre.”

Turid Vigrestad                      

Kleppestø Sykehjem

Mer utfyllende informasjon – www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Mer informasjon om forbedringsmodellen, målinger og andre relevante verktøy 

finnes på nettsidene til pasientsikkerhetsprogrammet: www.npsk.no.

http://www.npsk.no/


Forbedringsmodellen
Gjentatte tester av de identifiserte tiltakene er nødvendig for å lykkes i 

forbedringsarbeidet. 

Ved hjelp av testing i liten skala finner man løsninger tilpasset lokale forhold. 

Forbedringsmodellen (Model for Improvement) er en kjent metode for å drive systematisk 

forbedringsarbeid. Modellen er svært egnet til å tilpasse tiltak til lokale forhold og skape raske 

forbedringer. Forbedringsmodellen er to-delt: først planlegges forbedringsprosjektet, deretter 

testes tiltakene i liten skala før de kan implementeres.

I forbedringsmodellens første del skal tre grunnleggende spørsmål besvares:

• Hva er det vi ønsker å oppnå?

• Hvordan vet vi at endringer er forbedringer

• Hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til forbedringer? 

På grunnlag av målsettingen defineres konkrete målinger som vil vise om endringene faktisk 

fører til en forbedring, og hvilke tiltak som vil bidra til måloppnåelse.

Spørsmål nummer tre handler om hva som skal gjøres, men forbedringsmodellens PDSA 

handler om hvordan tiltakene kan gjennomføres lokalt. PDSA er en metode for å teste hvordan 

endringene (tiltakene) kan gjennomføres. PDSA-sirkelen refererer til Stoltz og Bataldens 

erfaringslæring, og handler om å teste ut endringene i liten skala. PDSA står for: 

• Plan   = Planlegge testen (beskriv ideen til hvordan tiltaket kan gjennomføres) 

• Do      = Utføre testen (gjennomføre tiltaket i henhold ideen)

• Study = Studere resultatet fra testen i forhold til hva som var forventet

• Act = Etter å ha studert resultatet fra testen, kan man enten i) teste ideen 

på et større utvalg (basert på en vellykket test), ii) forbedre ideen til 

hvordan gjennomføre tiltaket (basert på en test som viser at ideen kan 

fungere, men som krever justering/forbedring) eller iii) forkaste ideen (basert 

på en test som viser at ideen om hvordan tiltaket skal gjennomføres ikke 

fungerer). 
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Målinger/indikatorer

HVORDAN VET VI OM EN ENDRING ER EN FORBEDRING?

Målinger er en viktig del av det å drive forbedringsarbeid, og kunne teste, 

implementere og spre endringer i helse- og omsorgstjenesten. Målinger er en 

forutsetning for å kunne vite om en endring fører til en forbedring. 

I hovedsak brukes to typer indikatorer: resultatindikator og prosessindikatorer. En 

resultatindikator beskriver direkte gevinst for pasientene (for eksempel 

overlevelse, infeksjon eller trykksår). En prosessindikator sier noe om hvor godt 

tiltakene er implementert i praksis. De beskriver ofte etterlevelsen av hele eller 

deler av tiltakspakken. 

For at dataene skal kunne gi et bilde på hvordan man ligger an og om innsatsen 

gir forbedring, er det viktig å måle jevnlig. Resultatindikatorer skal måles 

kontinuerlig, mens prosessindikatorer kan måles med lavere hyppighet når tiltaket 

er implementert i daglig praksis og man har oppnådd vedvarende forbedring. 
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HVORDAN ANALYSERE OG BRUKE MÅLEDATAENE?

Dataene analyseres i tidsserier som viser utviklingen over tid. Til dette brukes 

statistisk prosesskontroll som illustrert i grafen til høyre. 

Tidsseriene bør drøftes av enheten ukentlig eller hver 14. dag. Hensikten er å 

vurdere i hvilken grad man har oppnådd de resultater man ønsker og hva som 

kan gjøres annerledes for å oppnå de mål enheten selv har satt for arbeidet. 

Denne dialogen kan effektivt fasiliteres ved hjelp av en forbedringstavle fra uke til 

uke. 

ULIKE FORMÅL MED MÅLINGER

Forskning Forbedring

Hensikt Finne ny, generaliserbar 

kunnskap

Ta i bruk ny kunnskap i 

klinisk praksis

Tester En stor «blind» test Mange små, observerbare 

tester

Data Krever store mengder 

data for å finne små 

forskjeller

Samler passe mengde data 

til å lære om prosessen for 

å forbedre den

Varighet Tar generelt lang tid å få 

resultater

Små tester og god tilgang til 

egne data setter fortgang i 

prosessen

EXTRANET

Extranet er en database som gjør det enklere å legge inn/analysere egne data og 

få opp resultatene sine i form av tidsserier. Extranet er gratis og fritt tilgjengelig på 

pasientsikkerhetsprogrammet.no.



Ledere i læringsnettverk
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For at forbedringsteamene skal lykkes, er det en forutsetning at lederne deres støtter 

arbeidet.

Her beskriver vi hva dere som deltakere i læringsnettverket kan gjøre før og under  

læringsnettverket for å involvere ledere i læringsnettverket og i forbedringsarbeidet i 

virksomheten.

Avdelingen har ikke et problem med innsatsområdet

Avdelingen har sendt «feil» deltakere til å delta på læringsnettverket

Prosjektteamet opplever at leder er lite interessert i arbeidet som 

gjøres  

Avdelingen stopper å måle om endringene de innfører faktisk fører til 

forbedringer

Prosjektet møter motstand  i avdelingen

Prosjektteamet får ikke tilstrekkelig tid til å arbeide med 

innsatsområdet mellom samlingene 

UTFORDRING

Deltakelse bør være en lederbeslutning som kan baseres på en 

kartlegging av problemet eller en risikovurdering

Leder må utpeke et tverrfaglig forbedringsteam som til daglig 

arbeider sammen om problemstillingen(e)

Leder kan oppfordres til å delta i læringsnettverket og/eller på 

telefonmøter, og ha statusmøter med forbedringsteamet . 

Leder kan etterspørre data og bruke data til læring og forbedring.

Leder bør involvere alle ansatte når mål formuleres og avklare 

forventninger til både prosjektteam og øvrige ansatte   

Leder kan prioritere tid, involvere flere i prosjektteamet eller 

komme med tips om hvordan arbeidere smartere i prosjekt

MULIG LØSNING



Andre suksessfaktorer

Noen forbedringsteam lykkes bedre enn andre i læringsnettverk. Det finnes forskning som viser hva som øker sannsynligheten for 

at man lykkes med forbedringsarbeid. Brandrud og kolleger6 har fremhevet suksessfaktorene nedenfor som de viktigste for team 

som arbeider med forbedringer. 
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INFORMASJON OM KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS OG DAGENS PRAKSIS

• Innhente informasjon om beste praksis (kunnskapsbasert praksis)*

• Innhente informasjon om nåværende praksis og etterlevelse (målinger)

• Sammenlikne informasjon om egne prestasjoner med prestasjoner for tilsvarende enheter (for å lære av de beste)
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ORGANISERING OG OPPFØLGING

• Inkludere kunnskap om systemet/prosessene, psykologi, variasjon og erfaringsbasert læring når endringene planlegges 

• La ansatte som arbeider sammen til daglig med problemstillingen være kjernen i forbedringsteamet

• La forbedringsteamet få veiledning av en ekspert på klinisk forbedringsarbeid 

• Etabler målinger som gir leder og klinikere kontinuerlig tilbakemelding på om endringene er implementert
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INVOLVERING AV ALLE INTERESSENTER

• Forankre prosjektet og involvere ledene på alle nivå i organisasjonen

• Engasjere pasienter og pårørende i alle stadier av forbedringsarbeidet

• Forankre forbedringsarbeidet i aktuelle fagmiljø i egen organisasjon

• Involvere alle ansatte som berøres av endringene 
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TEAMENE  SOM DELTAR BØR LYKKES PÅ TRE OMRÅDER:

* = Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker er kunnskapsbasert praksis



ANBEFALINGER TIL TEAMENE

Teamene bør møtes jevnlig for å arbeide med tiltakspakken og målinger, tentativt 

hver niende dag i et læringsnettverk på ni måneder, hver åttende dag når 

nettverket varer åtte måneder og hver syvende. dag når det varer syv måneder. 

Møtene kan vare fra 20 minutter til en halv dag.

Arbeidet krever stor grad av involvering av kolleger utenfor forbedringsteamet og 

nært samarbeid med nærmeste ledelse mellom samlingene. Det er en ambisjon at 

teamene har kommet godt i gang med å måle og bruke dataene til samling to, og at 

forbedringer er oppnådd til samling tre.

Forberedelser for forbedringsteam

HVEM DELTAR I ET FORBEDRINGSTEAM?

• Helsepersonell som berøres av endringene og deres 

nærmeste leder

• Pasienter, brukere og/eller pårørende

NYTTIGE TIPS TIL TEAMENE

• Sett sammen et forbedringsteam og avklar hvem i gruppen 

som er prosjektleder og måleansvarlig

• Avklar med nærmeste leder hvor mye tid som kan settes 

av til arbeidet

• Sørg for tilgang til informasjonsmateriell om 

innsatsområdet, tiltakspakken, forbedringsarbeid og 

målinger i forkant av samlingene

• Vurder om det er et reelt behov på avdelingen for å 

implementere tiltakspakken basert på målinger, 

avvikshendelser og/eller kunnskapshull innenfor det 

aktuelle innsatsområdet

Mer utfyllende informasjon – www.npsk.no

Mer informasjon om forbedringsmodellen, målinger og andre relevante verktøy 

finner du på nettsidene til pasientsikerhetsprogrammet: www.npsk.no.

http://www.npsk.no/


Tidslinje for læringsnettverket tidlig 

oppdagelse av forverret tilstand

Samling 1

Arbeid for deltakende team 
før, under og etter 
læringsnettverket

Samling 2 Samling 3

27.feb.
2019

Frist: 
13.mai
2019

28.mai
2019

24. sept.
2019

Frist: 
19.aug
2019

Tidslinje
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Veiledning avtales med veileder i tidsrommet som vist over.



Slik foregår et telefonmøte

FORMÅL

• Telefonmøte 1-3: Dele erfaringer, utfordringer og 

løsninger med andre team i læringsnettverket. 

HVEM DELTAR?

• Møteleder

• Forbedringsteam med nærmeste leder 

• Faglig leder av læringsnettverket, evt. 

ekspertgruppe eller ressursperson som kan besvare 

faglige spørsmål, bl.a. om målinger

NYTTIGE TIPS

• USHT sender ut hvilke spørsmål som hvert team 

skal gjennomgå i forkant av møtet, og dere må 

bekrefte deltakelse

• Det sendes en oppsummering i etterkant av møtet

• Team som ikke deltar på telefonmøte kan be om en 

oppfølging i etterkant av møtet ved behov.

FORSLAG TIL STRUKTUR FOR TELEFONMØTET

1. Møteleder kobler seg opp ca. fem minutter før møtet

2. Møteleder ønsker velkommen 

3. Møteleder foretar opprop av team etter en deltakerliste 

4. Hvert team bruker 3-5 minutter (tid annonseres av møteleder) for å 

informere om fremdrift og erfaringer i henhold til punktene 

nedenunder

5. Spørsmålsrunde (ett og ett team stiller spørsmål og får dem besvart) 

6. Møteleder gir praktisk informasjon om forberedelser til statusrapport 

og neste samling og takker for møtet

1. FORBEREDELSER
• Hvorfor ønsker vi å delta? 

• Utfordringer og tidligere arbeid med 

området?

• Hvem er med i forbedringsteamet?

• Kjennskap til forbedringsmetodikk?

2. FREMDRIFT OG ERFARINGER
• Mål og status for måloppnåelse

• Erfaring med tiltak som testes 

(PDSA)

• Utfordringer med implementering 

• Gode erfaringer

3. FORBEDRINGER OG 

ERFARINGER
• Mål og status for måloppnåelse

• Erfaringer med tiltak som testes

• Målinger som gjennomføres, og 

hvordan brukes målingene til 

kontinuerlig forbedring? 

• Utfordringer med implementering

• Gode erfaringer

4. VIDERE PLANER OG 

ERFARINGER
• Mål og status for måloppnåelse

• Målinger som gjennomføres, og 

hvordan brukes målingene til 

kontinuerlig forbedring? 

• Utfordringer med implementering

• Planer for videre spredning

• Gode erfaringer



MATERIELL TIL SAMLINGEN

• Program, tiltakspakke og deltakerliste sendes ut på forhånd.

• Eventuelt annet material deles ut på samlingen.

ETTER SAMLINGEN

• Presentasjoner og teamenes fremdriftsplaner  sendes  ut samlet 

til alle deltakere innen to dager

• Evaluering gjennomføres på samling eller sendes ut i etterkant.

Samling 1
FORMÅL

• Igangsette forbedringsarbeid!

• Gi innsikt i kunnskapsgrunnlaget for tiltakspakken og 

erfaringer fra pilotprosjekt og tidligere implementering

• Starte planleggingen av testing av tiltak

HVEM DELTAR? 

• Forbedringsteam og nærmeste leder 

• Ordstyrer og personell med ansvar for praktisk støtte 

• Forelesere, ekspertgruppemedlemmer og repr. fra 

pilotprosjekt

• Pasienter, brukere og/eller pårørende inviteres til å delta, 

enten med foredrag, i forbedringsteamene eller som 

observatører i læringsnettverket

NYTTIG INFO

• Benytt anledningen til å snakke med pilotene som allerede 

har gjennomført forbedringsreisen! 

• Alle samlingene er heldagssamling

NYTTIGE LENKER OG EKSEMPLER

• Fremdriftsplan (s. 18 og 19)

• Selvevalueringsskjema (s. 21) 

Samling 1 Samling 2 Samling 3

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket



Statusrapport 
FORMÅL

• Reflektere rundt fremdrift i din virksomhet

• Dele dine erfaringer med andre team

• Forberede gruppediskusjon under samling to 

• Gi arrangørene av læringsnettverket informasjon om 

teamets fremdrift

• Fungere som utkast til poster (her er det lov å være 

kreativ!)

NYTTIGE TIPS OG FREMDRIFT

• Forbedringsteamet skal ha en veileder som kan gi 

konkrete tilbakemeldinger på statusrapporten, og som 

kan bistå med råd under implementeringsarbeidet

• Statusrapporten skal sendes veileder.   

• Problemstillinger og erfaringer fra rapportene blir 

gjennomgått på samling to

• Hvert forbedringsteam får tilbakemelding fra andre 

deltakere i læringsnettverket under gruppearbeidet på 

samling to.

• Hver enkelt team skal levere sin rapport til sin 

nærmeste leder EKSEMPLER

• Mal for statusrapport (s. 20)

• Selvevalueringsskjema (s. 21)
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Samling 1 Samling 2 Samling 3

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket



Samling 2
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FORMÅL

• Dele erfaringer om hva man lykkes med, hva man strever 

med og hvordan målingene brukes i forbedringsarbeidet

• Planlegge hvordan målingene kan brukes mer aktivt i 

forbedringsarbeidet

HVEM DELTAR? 

• Forbedringsteam og nærmeste leder 

• Ordstyrer og person(er) med ansvar for praktisk støtte 

• Forelesere, ekspertgruppemedlemmer og repr. fra 

pilotprosjekt

• Pasienter, brukere og/eller pårørende bør inviteres til å 

delta, enten med foredrag, i forbedringsteamene eller som 

observatører i læringsnettverket

NYTTIGE TIPS 

• Vektlegg viktigheten av at nærmeste leder støtter og er 

engasjert i prosjektet

• Presenter tema for telefonmøte to, sluttrapport, postermal og 

tredje samling

NYTTIGE LENKER OG EKSEMPLER

• Fremdriftsplan (s. 18 og 19) 

• Selvevalueringsskjema (s.21 )

MATERIELL TIL SAMLINGEN

• Program og deltakerliste sendes ut på forhånd.

• Eventuelt annet material deles ut på samlingen.

ETTER SAMLINGEN

• Presentasjoner og teamenes fremdriftsplaner  sendes  samlet til 

alle deltagere innen to dager

• Evaluering gjennomføres på samling eller sendes ut i etterkant.

Samling 1 Samling 2 Samling 3

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket



Sluttrapport 
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FORMÅL

• Reflektere rundt fremdrift i egen virksomhet.

• Bidra til at teamene systematisk strukturerer og 

oppsummerer arbeidet sitt.

• Gi arrangørene av læringsnettverket informasjon om 

fremdrift.

• Starte forberedelse av poster som skal presenteres på 

tredje samling.

• Dele erfaringer med andre team.

• Avklare hvordan erfaringene skal deles i egen 

organisasjon.

NYTTIGE TIPS OG FREMGANG

• Forbedringsteamet bør ha en veileder som kan gi 

konkrete tilbakemeldinger på statusrapporten og som 

kan bistå med råd under implementeringsarbeidet. 

• Problemstillinger og erfaringer fra rapportene bør 

gjennomgås på samling 3. 

• Hvert forbedringsteam får tilbakemelding fra andre 

deltakere i læringsnettverket under gruppearbeidet på 

samling 3.

• Hver enkelt team skal levere sin rapport til sin 

nærmeste leder. 

EKSEMPLER

• Mal for statusrapport  (kan fungerer også som poster) (s.20 )

• Selvevalueringsskjema (s. 34)

Samling 1 Samling 2 Samling 3

Forberedelse av aktiviteter i 
læringsnettverket

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket



Samling 3
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FORMÅL

• Dele erfaringer fra implementering av tiltakspakken og målinger

• Planlegge videreføring og lokal spredning

HVEM DELTAR?

• Forbedringsteam og nærmeste leder 

• Ordstyrer og person(er) med ansvar for praktisk støtte 

• Forelesere, ekspertgruppemedlemmer og repr. fra pilotprosjekt

• Pasienter, brukere og/eller pårørende bør inviteres til å delta, enten 

med foredrag, i forbedringsteamene eller som observatører i 

læringsnettverket

NYTTIGE TIPS 

• Vær forberedt på at forbedringsteamene har hatt ulik fremdrift

• Presenter tema for telefonmøte fire

NYTTIGE LENKER OG EKSEMPLER

• Fremdriftsplan (s. 18 og 19) 

• Selvevalueringsskjema (s. 21)

• Mal for poster (s.20 )

PÅ SAMLINGEN

• Program og deltakerliste sendes ut på forhånd.

• Eventuelt annet material deles ut på samlingen

ETTER SAMLINGEN

• Presentasjoner og teamenes fremdriftsplaner  bør sendes  samlet til alle 

innen to dager

• Evaluering gjennomføres på samling eller sendes ut i etterkant.

Samling 1 Samling 2 Samling 3

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket



Vedlegg til læringsnettverk



Driverdiagram 

PROSESSMÅL:  F.eks. Andel utskrevne  pasienter som har en fullstendig utfylt NEWS (se tiltakspakke)

MÅLSETNING: Egen 

definert

PRIMÆRDRIVERE: Definerte 

tiltak

SEKUNDÆRDRIVERE: 

Konkrete handlinger

IDEER TIL HVORDAN: Hva kan 

vi gjøre annerledes for å få dette 

på plass (hypotese i pdsa –

skjema)

Hvor mye (tallfestet)

Hvor (definer test-enhet) 

For hvem (pas./brukergruppe)

Innen når (tidfestet)

Etabler tverrfaglig 
undervisning og simulering

Læringsmål: Kliniske 
observasjoner (ABCDE) og 
kommunikasjon 

Bruk validert verktøy for 
observasjon, skåring og 

respons

Definer og vurder lokal respons

Sikre nødvendig materiell

Sikre  dokumentasjon av EWS

Gjennomfør sikker muntlig 
kommunikasjon

Synliggjør og benytt verktøy for 
sikker kommunikasjon

Etterspør bruken av verktøyene 
(ISBAR mm.)

Tilkall kvalifisert hjelp ved 
forverret tilstand

Sikre tilgjengelig faglig kompetanse 
på døgnbasis

Utvikle og synliggjør tilkallingsrutine

Sikre rask responstid

Involvere pasient og 
pårørende 

Sikre at pasienter og pårørende vet 
hvordan de kan si ifra ved  forverret 

tilstand

Sikre at pasienter og pårørende får 
informasjon hvis forverret tilstand 

inntreffer
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Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Status og ev. utfordringer, tiltak 3

• Status & utfordringer

NESTE STEG

• Hva skal testes? (Småskalatesting)

Hvor stor er utfordringen/problemet?

Beskriv utfordringen i egen enhet/avdeling.

Status og ev. utfordringer, tiltak 1

Teamleder: 

Måleansvarlig:

Gruppedeltagere:

Veileder:

Viktige å involvere:

Nærmeste leder: 

Målsetting - Hva skal dere oppnå? 

Mål definert for hver indikator (Hvor mye, 
hvor, for hvem, innen når?)

Forbedringsteamet

• Status & utfordringer

NESTE STEG

• Hva skal testes? (Småskalatesting)

• Status & utfordringer

NESTE STEG

• Hva skal testes? (Småskalatesting)

Status og ev. utfordringer, 
tiltak 2

Status og ev. utfordringer, tiltak 4

• Status & utfordringer

NESTE STEG

• Hva skal testes? (Småskalatesting)

Statusrapporten er en beskrivelse av hva teamet gjør og oppnår i løpet av læringsnettverksperioden. 

Rapporten brukes som utgangspunkt for diskusjon sammen i teamet og i samtale med veileder og/eller 

leder. 

Dato: 
Enhet/Avdeling:

Status og ev. utfordringer, tiltak 5

• Status & utfordringer

NESTE STEG

• Hva skal testes? (Småskalatesting)



Statusrapporten er en beskrivelse av hva teamet gjør og oppnår i løpet av 

læringsnettverksperioden. Rapporten brukes som utgangspunkt for diskusjon sammen i 

teamet og i samtale med veileder og leder.

Enhet/Dato:
Avdeling:

Her skal teamet beskrives hvilke ideer som testes nå, skal 

testes og er testet. Det som testes er ideer til hvordan tiltak 

kan gjennomføres i praksis i egen virksomhet (se eget 

pdsa-skjema). Dette gir oversikt over hvilke tiltak/drivere 

som er testet og på hvilke områder man må teste mer for å 

finne best måte å gjennomføre tiltaket hos seg.

Her beskrives status.

Har teamet noen utfordringer? 

Beskriv de erfaringer og den 

læring som er gjort underveis. 

Dette er særlig viktig i 

periodene mellom første og 

andre samling. Det som står 

her vil være utgangspunkt for 

diskusjon på samling.

Det kan være nyttig å ha et 

eget skjema der erfaringer og 

læring fra testing av det enkelte 

tiltak loggføres (positive 

erfaringer, utfordringer).

Dette er et uttrykk for teamets 

vurdering av fremdrift i 

læringsnettverksperioden (se eget 

skjema)

Her skal teamet beskrive 

utfordringen i egen 

organisasjon for hhv 

pasient/brukere, ansatte og 

virksomhet. Det er nyttig med 

både kvantitative og kvalitative 

data som sier noe om hvor stor 

forekomsten er. Dersom dette 

ikke er på plass til første 

samling, bør det gis prioritet.

Her skal teamet definerer 

arbeides målsetting i én enkelt 

setning maks to.

Definisjonen skal si noe om 

Hvor mye (tallfestet), hvor 

(definer test-enhet), for hvem 

(pasient/brukergruppe), innen 

når (tidfestet). Denne 

målsetningen knytter seg opp 

mot resultatindikator.

Her beskrives teamet og roller 

fordeles. Det er viktig å få på 

plass veileder med 

forbedringskompetanse/ 

erfaring, og gjøre en vurdering 

av ansatte som vil bli berørt av 

arbeidet og som derfor bør 

involveres.

Hver ide testes ved hjelp av pdsa-

skjemaer.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand



PDSA-sirkel/småskalatest
Tiltak/handling
Hvilket tiltak og konkrete handling er de vi tester?

(spørsmål nr 3 i forbedringsmodellen, tilsvarer primær og/eller sekundærdriver  i driverdiagram)

Arbeidshypotese (Ideen til hvordan) 
Hvilket resultat forventer vi ?

(Hvis A gjøres, så vil B inntreffe)

Test nummer

(Hvilket nummer i rekken 

av tester innenfor en 

syklus er dette)

Planlegg både testen og 

innsamling av informasjon
• Hva? 

• Hvem?

• Hvor ?

• Når?

• Hvordan?

Neste skritt besluttes
i. Testen er vellykket: Test 

hypotesen på flere   og/eller 

under andre omstendigheter 

eller betingelser.

ii. Testen er delvis vellykket : 

Endre eller juster 

hypotesen.

iii. Testen er ikke vellykket: 

Forkast hypotesen og 

utarbeid en ny hypotese.

Analyser og lær
• Sammenlign resultatet 

av testen med 

arbeidshypotesen

• Gikk det som forventet? 

Hva gikk  ikke som 

forventet? Hvorfor?

• Hva lærte du?  

Utfør testen
• Kan det planlagte 

gjennomføres?

• Beskriv hva som faktisk 

skjedde under  testen, og 

eventuelle uforutsette 

problemer og hendelser 

• Noter eventuelle resultater    

eller data som er samlet inn i 

forbindelse med testen 

P

DS

A

Brukes til å planlegge og gjennomføre tester av ideer til hvordan tiltakene kan gjennomføres i praksis. Skjemaene bør markeres med hvilken test i rekken 

av tester dette er, og hvilken endring det er som testes. Erfaring gjort underveis bør lagres slik at man får oversikt over læring underveis. Skjemaet kan 

brukes i forbindelse med veiledning.

Enhet/Dato:



Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
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Målinger

Prosessindikator 1

Status/nivå

Prosessindikator 2

Status/nivå

Resultater /tidsserier 

Skjemaet brukes som utgangspunkt for diskusjon og/eller veiledning. Setter av tid på teammøter til å diskutere resultater. Målinger 

bør presentere for ledere og ansatte ut over teamet som er berørt av og/eller involvert i endringer, for eksempel på tavlemøter.

Enhet/Dato:
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Målinger

Resultatindikator:

Status/nivå

Prosessindikator 1

Status/nivå

Prosessindikator 2

Status/nivå

Prosessindikator 3

Status/nivå

Resultater /tidsserier 

Skjemaet brukes som utgangspunkt for diskusjon og/eller veiledning. Setter av tid på teammøter til å diskutere resultater. 

Målinger bør presentere for ledere og ansatte ut over teamet som er berørt av og/eller involvert i endringer, for eksempel 

på tavlemøter. 

Enhet/Dato:

Her skal teamet 

beskrive hva 

målingene viser nå 

(hvilket nivå ligger 

medianen på, hva 

er/var baseline)

De bør også beskrive 

hvilke positive og 

negative erfaringer de 

har med indikatoren. 

Det kan være alt fra 

innsamling av data til 

i hvilken grad de har 

fått diskutert. 

Teamet bør også ha 

oversikt over hva de 

mener de konkret bør 

gjøre for å bøte på 

evt. utfordringer, 

ansvar osv. 

Her skal teamet 

sette inn sine 

tidsserier, enten i 

form av run-

diagram eller 

kontroll-chart. 

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand



Deltakende enhet

Teamleder / e-post

Fremdriftsplan

Skjemaet brukes til å planlegge de viktigste milepælene for forbedringsteamet i løpet av læringsnettverket. Det bør fremkomme

hva som må være på plass for at tiltakene skal kunne testes og implementeres (jamfør suksesskriterier).

Rapportene sende: henriette.ruud@sandefjord.kommune.no

Enhet/Dato:

Milepæler Hva skal gjøres
Hvem skal 

gjøre det

Når skal det 

gjøres

1

2

3

4

5
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Prosessindikator Prosessindikator

Ansvar og evt. andre 

involverte

Målsetning, gjerne delt 

opp i:

til samling 2

etter endt LN

om 2 år

Baseline data? Evt. 

hva må på plass?

Hvor hentes data fra? 

Hvordan konkret skal 

det registreres i 

Extranet?

Hvor, i hvilket fora, 

skal dataene 

diskuteres?

Hvor ofte skal dataene 

diskuteres?

Fremdriftsplan målinger
Teamleder / e-post

Måleansvarlig /e-post

Skjemaet brukes til å planlegge hvordan og hva som må være på plass for at teamene skal kunne samle inn, fremstille, og 

ta i bruk dataene i forbedringsarbeid. Relevant her er beskrivelse av indikatorer i tiltakspakken. 

Enhet/Dato:

Viktige milepæler / avklaringer Ansvar Når

Måleansvarlig /e-post



Selvevaluering
…
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For å måle og følge opp hvordan læringsnettverket forløper, evaluerer teamet seg på en skala fra 1 til 5. 

Målsettingen er at så mange team som mulig skal forflytte seg til trinn 4 i løpet av prosjektperioden. 

Trinn 1: Teamet har ikke kommet i gang

Planer og ideer, men ingen aktivitet.

Trinn 2: Aktivitet uten forbedring

Møter, kartlegging, utarbeidelse av skjemaer, gjennomgang av historiske data, diverse målinger, men ingen endret adferd eller praksis.

Trinn 3: Enkelte forbedringer har kommet frem

Endret atferd eller praksis i forhold til tidligere.

Trinn 4: Påtagelige forbedringer er målt

Endringene har ført til målbare forbedringer sammenliknet med tidligere praksis (synlig i seriediagrammet).

Trinn 5: Påtagelige forbedringer er målt, og forbedringene har fått gjennomslag i systemet 

Endringene er standardisert i systemet og forventes å bestå også etter at prosjektet er avsluttet.

Samling 1 Samling 2 Samling 3

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket



Egne notater
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Lykke til!


