
06.01.2020

1

Oppsummering
Praktisk bruk og nytteverdi av verktøy for 

kvalitetsforbedring

Thon Hotel Vika Atrium 5.november 2019

Lena.oprand.heggelund@unn.no



06.01.2020

2

Forbedringsverktøy

► Driverdiagram

► A3 inkluderts årsaksanalyse

► Verdistrømskartlegging

► Nominell gruppeteknikk/ «brainstorming»

Driverdiagram

Mål:

Vellykket gjennomføring 
workshop
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A3 – 5X Hvorfor

Steinene forvitrer
- Bygningen er opplyst hele kvelden, og 
dette tiltrekker seg insekter

Nominell gruppeteknikk
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Verdistrømskartlegging

Tiltak – hvordan prioritere
► Prioriteringsmatrise

https://unn.no/kontinuerlig-forbedring/prioriteringsmatrise
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Forbedringsmodellen

Planlegge

GjennomføreEvaluere

Korrigere

1. Hva ønsker vi å oppnå - MÅL

2. Når er en endring en forbedring

3. Hvilke endringer kan iverksettes 
for å skape en forbedring?

Test av ideer i liten skala 
før implementering - PDSA

Implementering - tradisjonelt

Ved skrivebordet

Den ”virkelige” verden

Planlegge Planlegge Høring Planlegge Godkjenne

Implementere

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008), modifisert av Christian von 

Plessen
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Ved skrivebordet

Den ”virkelige” 
verden

Planlegge

Teste og 
modifisere

Godkjenne

Implementere

Implementering ved testing

Teste og 
modifisere

Teste og 
modifisere

Hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre 
til forbedringer?

HUSK:
All forbedring krever endring – men ikke 
alle endringer er forbedringer 

VI MÅ MÅLE!!!

Så – når er en endring en forbedring?

Run-diagram: Dødelighet ved Coronar by-pass-kirurgi

Før og etter endret prosedyre. Eksempel fra Raymond G. Carey 2002.

EpiData Analys is  Graph

Median: 5.00  |  Median: 4.00
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Tips og råd til kilder/verktøy

► https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/
Forbedringsarbeid

► https://unn.no/kontinuerlig-forbedring

► https://unn.no/kontinuerlig-forbedring/e-lering-pa-vegen-fra-ide-til-
forbedring

Tema neste års workshop????

►Det er opp til dere  Send innspill!
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Øke kunnskap om 
forbedringsverktøy Dere drar hjem med nyttefull 

kunnskap som dere kan dele og 
bruke i hverdagen
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Takk for innsatsen og vel hjem alle sammen !!


