
Tavlemøter – en god måte å integrere 
forbedringsarbeid i daglig drift

Læringsnettverk for 
Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke

Synnøve Melseth



Hvorfor forbedringskunnskap?



Forbedringskunnskap



W. Edwards Demming

«If you can't describe what you are doing as a process, 
you don't know what you're doing»



Et hvert system er perfekt utformet til å 
levere de resultatene det leverer
Skal vi påvirke kvaliteten eller 
opplevelsen av tjenestene må vi forstå 
og endre selve systemet. 
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Forbedringsmodellen

Å skape forbedringer krever en systematisk tilnærming. 
Forbedringsmodellen er en metode som bidrar til dette. 

Modellen brukes sammen med andre viktige verktøy og er sentral for 
planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid.

Modellen er todelt: først planlegges forbedringsarbeidet ved hjelp av 
noen sentrale spørsmål, så testes ideer til endring ut i praksis.



Første del: fra tre til fire grunnleggende 
spørsmål

0. Er det et problem vi forstår og 
vil gjøre noe med?

1. Hva ønsker vi oppnå? (mål)

2. Hvordan vet vi at en endring 
er en forbedring? (målinger)

3. Hvilke endringer kan vi 
iverksette for å skape 
forbedring? (tiltak)



Andre del: PDSA-sykluser (Plan-Do-Study-Act)

Handler om å teste ut 
forbedringstiltakene 
(endringsforslag) i liten skala før 
implementering



Formålet med testing er å lære hvordan tiltaket skal tilpasses den 

helheten det skal bli en del av.

PDSA gjør det mulig å:

• samle nyttig informasjon om mulige effekter og ”bieffekter”

• det gir oss mulighet for å evaluere ressursforbruket, om det 
krever mer kompetanse eller flere hender

• involvere de ansatte fra start og redusere risiko for motstand 
mot implementeringen 

• øke tiltroen til at en endring vil føre til forbedring



Gangen i forbedringsarbeid



Hvordan vet du at det er et 
problem? Hva er status i dag? 

Hva er gevinsten?

Finnes det hindringer for 
arbeidet? Har andre jobbet med 

samme problem? 

HAR VI ET PROBLEM?



Gangen i forbedringsarbeid



Gangen i forbedringsarbeid



Sette et tall- og tidfestet mål

Hvor mye, innen når, for hvem
Mål: Alle eldre multisjuke skal ha fått «hva er viktig for deg»- samtalen i løpet av de to første 
kontaktene med primærhelsetjenesten

• Hvor mye: Alle (100%)

• Innen når: I løpet av de to første kontaktene

• For hvem: alle eldre multisjuke



Mål

• For å lykkes med forbedringsarbeid er det avgjørende å sette 
tydelige og konkrete mål, og måle egen fremgang over tid.

• Målinger trenger ikke å være tidskrevende eller vanskelige. 

• Nøkkelen er å finne det riktige målet slik at vi raskt kan se om 
tiltakene gir reell forbedring og eventuelt tilpasse disse.



Gangen i forbedringsarbeid



Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? 



All endring fører ikke til en forbedring, men all 
forbedring krever endring
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Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? 

Resultatindikator: Beskriver resultatet for pasientene

Prosessindikator: Beskriver ofte i hvilken grad man 
gjennomfører tiltak

Balanserende indikator: Beskriver et mulig uventet utfall 
ved innføringen av et forbedringstiltak



Type indikator Eksempel

Resultatindikator • COPM: Hvor mange pasienter har hatt fremgang i fht til målingene 
gjort med COPM (hva er viktig for deg?)

• FALL: Antall dager mellom hvert fall (med og uten skade) som oppstår i 
avdelingen

• FOREBYGGING OG BEHANDLING AV UDNERERNÆRING (hj.tjenesten): 
Andel brukere med stabil vekt over kritisk grense – månedlig

• FOREBYGGING AV URINVEISINFEKSJONER: Antall dager mellom hver 
helsetjenesteassosierte uvi som er kateterrelatert

Prosessindikator • HVA ER VIKTIG FOR DEG: Andel pasienter som har fått «hva er viktig for 
deg»-samtale 

• Andel pasienter som har fått time hos fastlege innen 2 uker
• Andel pasienter som har fått besøke av spl innen 3 dager etter 

utskriving
• FALL: Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko
• FALL: Andel pasienter med forhøyet fallrisiko hvor en 

legemiddelgjennomgang er gjennomført
• FALL: Andel pasienter med forhøyet fallrisiko hvor tverrfaglig utredning 

er vurdert
• FOREBYGGING OG BEHANDLING AV UDNERERNÆRING (hj.tjensten): 

Evaluering av ernæringsplan – månedlig

Balanserende målinger • FOREBYGGING AV URINVEISINFEKSJONER: Antall dager mellom hver 
gang en pasient har overfylt blære



Gangen i forbedringsarbeid





Identifiser og prioriter tiltak

• Hvilke endringer kan vi iverksette for å skape forbedringer?

• Ta utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis

• Der tiltakene knytter seg til endring av systemer og prosesser, er 
det viktig med forståelse for hvordan dette systemet og 
prosessen henger sammen og fungerer

• Gjennom å prøve ut tiltakene i praksis lærer vi hvordan disse kan 
gjennomføres med lokale muligheter og begrensninger

• Driverdiagram er et nyttig verktøy for å organisere og visuelt 
fremstille hvilke områder og tiltak som bør tas tak i for å nå målet



Driverdiagram – finn din forbedringsstrategi



Driverdiagram    

• Beskriver, synligjør, illustrer sammenhengen mellom et mål 
og flere ulike drivere

• Holde fokus 

• Understøtter og synliggjør valg av indikatorer

• Skaper motivasjon ved å synligjøre den enkelte aktørs bidrag 
og/eller rolle



Resultat
mål

(hvor mye, 
innen når, 
for hvem)

Primære
drivere

(hva)

Sekundære 
drivere

(hvordan)

Test av 
endrings-

ideer



Gangen i forbedringsarbeid



Test hvordan dere kan gjøre det i praksis



Hva er det vi tester? 

Mål: ned 5 kg 
innen 1. juni

Kcal inn

Kcal ut

Telle kcal

Slutte med brus

Trene x 3 pr 
uke

Ta trappene 
på jobb

Redusere dgl
inntak

Slutte med 
sjokkis

Drikke vann, 
ikke brus

Skaffe PT

Skritteller

?

Privat 
forbedringsarbeid



P-D-S-A
1. Planlegg testen, 

inkludert plan for 
hvordan samle data
(hva, hvem, når, 
hvor, hvordan)

2. Gjør det du planla og 
samle inn data (være 
tro mot plan)

3. Analyser dataene og 
trekk ut lærdom (mål 
nådd?, gjennomførbar 
test?, gikk noe galt?)

4. Beslutt neste steg: 
Forkaste? Justere? 
Beholde?



Gjennom systematisk testing kan vi blant 
annet:

• Øke tiltroen til at en endring vil føre til forbedring

• Samle nyttig informasjon om mulig effekt av tiltak/endringsideer

• Avgjøre om foreslåtte endringer fungerer i den lokale konteksten, evt. om 
det forutsetter tilpasninger

• Evaluere ressursforbruket og avdekke eventuelle ”bivirkninger” av 
forbedringstiltaket

• Involvere de ansatte fra start og dermed redusere risiko for motstand når 
det skal implementeres



Når har du testet nok?

Har vi testet ut i ulike settinger og situasjoner? 
o ferier?

o dager med mye sykefravær?

Har vi prøvd ut ideen med ulikt personal?
o erfarent personal?

o nytt personale?

o vikarer?

Har vi prøvd det på ulike brukere/pasienter/pårørende?
o ulike alder?



Tavle- og tavlemøter 



Visuell ledelse

If I can see it, 
I can fix it.



Åpenhet og transparens

…om og når det skjer noe ligger 
gjemt inne i dataen

…hva som må gjøres og når det 
må gjøres på 
romliste/pasientark



Tavler motiverer og sikrer oppmerksomhet



To tavler – To formål

Risikotavle Forbedringstavle



Risikotavlens formål

• Skape overblikk over utvalgte 
risikoområder for pasienter og 
brukere

• Etablere en regelmessig dialog 
om og oppfølging av utvalgte 
områdene



Gevinster!

• Hjelper til å holde fokus på hva som er viktig for den enkelte pasient

• Personalet følger mer med på tegn på risiko hos pasientene etter 
tavlemøter. En tavle er også lettere å huske enn ord som blir sagt

• Synliggjøring og aktiv bruk av data er en sentral suksessfaktor for å 
lykkes med forbedringsarbeid 

• Tavlemøtene gir en mulighet til å jobbe systematisk og gjøre 
risikovurderinger av hver pasient. 



Risikomøte

• Når: Tavlemøtet gjennomføres regelmessig, enten daglig eller flere 
ganger hver dag. (kan kombineres med previsitt). 

• Hvor: Risikomøtet gjennomføres foran tavlen

• Hvem: Møtet er en tverrfaglig arena for de som er til stede på 
enheten når det er tavlemøte. 

• Hvordan: Strukturen for risikomøtet er at man gjennomgår de 
identifiserte risikoområdene for den enkelte pasient og tar stilling til 
om relevante tiltak er gjennomført og/eller hvem som skal 
gjennomføre nødvendige tiltak (2 til 4 minutter per pasient).





Risikomøte fra medisinsk sengepost 5 HMR 
(slagenheten) 



Forbedringstavlens formål

• Verktøy for systematisk og 
regelmessig dialog

• Skape overblikk over status og 
fremdrift

• I fellesskap kommer frem til, 
prioriterer og tester 
forbedringsideer



Gevinster!

• Synliggjøre resultater

• Involverer og skaper eierskap

• Gir lederne mulighet til å lede



Krever
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Forbedringsmøte

• Når: Ukentlig eller annenhver uke (15-20 minutter)

• Hvor: Forbedringsmøtet gjennomføres foran tavlen

• Hvem: Møtet er en tverrfaglig arena for de som er til stede på 
enheten når det er tavlemøte. Velg et tidspunkt som sikrer tverrfaglig 
deltakelse

• Hvordan: Gå gjennom status for valgte forbedringsområder. 
Gjennomgang av erfaringer fra ideer som er testet siden forrige møte 
og velg hva man skal gjøre med de videre. Gå gjennom innkomne 
ideer og prioriter disse. 





Fersk tavlemøtevideo fra 
pasientsikkerhetsprogrammet

https://www.youtube.com/watch?v=s0d8_Gdatrc&t@=


RISIKOTAVLEN

FORBEDRINGSTAVLEN

Tavlene henger sammen

RESULTATTAVLEN



RISIKOTAVLEN

FORBEDRINGSTAVLEN

Tavlene henger sammen

RESULTATTAVLEN RESULTAT- OG FORBEDRINGSTAVLEN



Bruk av tavlemøter i 
pasientsikkerhetsarbeidet
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https://www.youtube.com/watch?v=V6RKETYSV8c


Takk for oss!
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