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Hvordan forberede en endring av 
praksis?

Hvorfor bruke verktøy i 
forbedringsarbeid?

• Brukes for å visualisere og organisere ideer og 
kunnskap

• Velegnet til bruk i planlegging av en forbedring

• Velegnet til bruk i team

• Tydeliggjør utfordringer og fokusområder

• Samle teamets ideer på en systematisk måte

• Enkle å bruke
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Fiskebensdiagram
Cause and effect diagram

• Kartlegge mulige og reelle årsaker til et 
problem

• Visualisere sammenhenger mellom et 
problem og årsakene til problemet

• Systematiserer hoved – og biårsaker for å få 
en mer helhetlig forståelse av et problem

• Danner grunnlaget for datainnsamling

• Brukes fortrinnsvis i en gruppe

Helsebiblioteket.no – Kvalitetsforbedring – Slik kommer vi i gang, 2010)

MenneskeMiljø

MetodeMaskiner 
(utstyr)

Materiale

Uklart hvem som 

rekvirerer  

serumkons.

Utrygg på anbefalinger i 

retningslinjen

Usikker på postens 

rutiner 

Komplisert å forskrive korrekt 

dose relatert til vekt, høyde og 

nyrefunksjon Utrygghet m.h.p. 

toksisitet

Utydelige prosedyrer for 

administrering og 

monitorering

Sykepleiere er ikke 

informert om rutiner  for 

monitorering

Monitorering er utelukkende en 

legeoppgave

Dosering er ikke 

tilpasset 

pakningsstørrelseIkke velfungerende 

A-team v / 

sykehuset

Ingen rutinemessig 

gjennomgang av 

prosedyren

E –

læringsprogrammet 

er utydelig

Sengevekt er ikke 

tilgjengelig

Nye leger / spl. Får ikke 

rutinemessig opplæring

Ikke kultur for å 

diskutere valg av AB –

behandl.

Lene Sæther(2015) Use of gentamicin – A challenge 
for health care workers?
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Utydelige prosedyrer for

administrering og 

monitorering ved bruk av 

Gentamicin.

Kartlegging av interessenter

Stakeholder- mapping

• Identifiserer alle som påvirkes av prosjektet på et eller annet 
nivå «uten grenser».

• Gir en forståelse av hvilke perspektiver og interesser ulike 
aktører kan ha
– Kunnskap, engasjement, verdier

• Visualiserer relasjoner i forhold til mål og interesser

• Lettere å rangere hvilket «eierforhold» den enkelte har til 
prosjektet

• Avgjørende for suksessen til prosjektet

• “A cup of tea”
http://gsvc.org/wp-content/uploads/2014/11/Stakeholders-Identification-and-Mapping.pdf

https://www.rcpi.ie/wp-content/uploads/2015/11/Stakeholder-Mapping.pdf
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Interessenter - Utarbeide ny prosedyre om administrering  

og monitorering av Gentamicin

Avd. overlege

Ledere ved relevante 
avdelinger

Postens 
sykepleiereFagsykepleiere ved 

relevante seksjoner

Optimalisere 
forskriving av 
Gentamicin

A-styringsteam
Sykehusets 
ledelse

Sykehusfarmasøyt

Avdelingssykepleier Postens leger

Sykehusets 
smittevernteam

Fagprosedyrenettverket 
(FHI)

«Dokument-
styringsteamet»

Kommunikasjonsavd.

Styrkeanalyse

Force field analysis

• Verktøy for å analysere faktorer knyttet til et 
problem 

• Visualiserer størrelsen på faktorer som er 
drivende for å oppnå endring og krefter som vil 
være status quo.
– Definer endringen, indentifiser drivende og 

motstridende krefter

• Faktorer kan være mennesker, ressurser, 
holdninger, tradisjoner, reguleringer, verdier, 
behov, ønsker

(Iles & Sutherland, 2001) 
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Nyansatte

Lederstøtte

Infeksjonsmedisinere

Utarbeide ny prosedyre om administrering  og monitorering av 

Gentamicin

Sykepleiere

Avviksmeldinger

Etablerte arb. mønstre

Prosedyrer er vanskelig 
tilgjengelig

Tilfreds med status

Uenig i  
anbefalingene

Ønsket prosedyreNåværende 
status

Driverdiagram

• Modell som inkluderer

– Et mål eller en visjon

– Overordnete tiltak som du trenger for å oppnår 
målet (primary drivers)

– Spesifikke handlingstiltak og aktiviteter (secondary
drivers)
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Driverdiagram

Optimal bruk av 

Gentamicin

• Nyrefunksjon 
registreres

• Korrekt 
dosering

• Serumkons. til 
rett tidspunkt

• Behandling > 7 
dager skal 
begrunnelsen 
dokumenteres

Sikre at 
korrekt pas. 
utvelgelse og 
dosering 

Sikre korrekt 
monitorering 
gjennom hele 
behandlingen  

Antibiotic
stewardship

Klar, presis tilgjengelig prosedyre
Bruk av sjekkliste for vurdering av 
pasientfaktorer før oppstart 
Nyrefunksjon og Gentamicin indikasjon 
dokumenteres.
Faste møter for gjennomgang av forskriving 
Stipuler pasientens vekt og høyde ved 
innleggelse

Sikre mulighet for å identifisere tidspunkt for 
måling av 0 – prøve
Forskrivende lege er ansvarlig for å bestemme 
nivåer på forhånd ved forskrivingstidspunkt
Sykepleiere sjekker at første kons.måling er 
ordinert ved første administrasjon.
…..

• Støtte fra antibiotikateamet og 
legemiddelkomiteen

• Tilgjengelig ekspertise for å støtte praksis
• Opplæring til (alle) stakeholdere i 

Gentamicinbruk
• Gjennomgang fra antibiotikateamet over 

dosering og monitorering. 

MÅL
PRIMÆRE 
DRIVERE

SEKUNDÆRE 
DRIVERE

https://www.rcpi.ie/wp-content/uploads/2015/11/Gentamicin-Improvement-Guude.pdf 

Data

Gruppearbeid
Forslag til problemstillinger: 

- Hvordan involvere sykepleiere / farmasøyter 
sterkere inkludert i arbeidet med 
antibiotikastyring?

- Manglende tillit til anbefalinger i 
«retningslinjen»

- Mangel på tilgjengelig mikrobiologisk tjeneste

- Uklart ledelsesstøtte
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Bruk verktøyene:

• Fiskebeinsanalyse

• Stakeholderanalyse

• Force – field analyse

• Driverdiagram

Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny 

tanke!

(Olav Duun)


