
06.01.2020

1

Driverdiagram
Workshop 5. nov. 2019 

v/ Ida Mari Haugom og Hilde Kaasa

Mål for dagen

► Kjennskap til metoder og verktøy for kvalitetsforbedring

• Lære å bruke Driverdiagram

i forbedringsarbeidet
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Forbedringskultur

► Tradisjonell tenkning

► Ny tenkning

• Magnus Lord

Alle gjør sitt 
beste

…så får vi se 
hvordan det 

går

SLIK ønsker vi 
at det skal gå

Hva behøver 
vi å gjøre for 
å komme dit ?

Driverdiagram
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Mål

► Start med å utarbeide målet.
•Det ønskede resultat av tjenesten. (jo enklere - jo bedre)
•How much by when for whom?

−S – spesifikke
−M - målbare
−A - ambisiøse
−R – realistisk /realiserbart
−T – tidsavgrenset
−E - enige

Primære drivere
► De viktigste faktorer som påvirker utfallet /resultatmålet

• Som har en direkte innvirkning på måloppnåelse

Sekundære drivere
► Spesifikke områder der vi planlegger spesifikke endringer

• Nødvendig for å oppnå primære drivere

• Prosessforandringer som vi har grunn til å tro vil påvirke resultatmålet

• Identifisere hvilke forbedringer/forandringer som kan testes ut
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Driverdiagram – et levende verktøy

► Et rammeverk for fastsettelse av fremgang mot overordnet mål

► Vil endre seg over tid ettersom du gjør endringer i systemet

► Variasjoner over malverket – ingen riktige svar på utnyttelse

► Mål: Gå ned 5 kg innen 1. desember

► Primære drivere: Minske kaloriinntaket. Øke energiforbruket

► Sekundære drivere: Spise mindre. Spise riktig. Minske inntak av 
sjokolade/kaker. Mindre vin. Trene mer. Melde meg inn på 
treningssenter.

► Ideer til testing: Gå 5 km tre ganger i uken. Spise kake kun i 
selskap. Max to glass vin i uken. Ta trappene på jobb. Planlegg 
måltidene for å holde oversikt over kaloriinntaket (Mål antall 
måltider utenfor plan). Trene styrke 2 ganger pr. uke på 
treningssenter

Eksempel 
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Workshop 

► Lag et driverdiagram ved bordet
• Målformulering

• Brainstorm – hva skal til for at….?

• Kategoriser elementene i diagrammet

• Prioriter det som skal testes ut i praksis

► Team 

Oppsummering


