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Mandat:
• Faglig rådgiving

• Iverksette regjeringens politikk

• Forvaltningsansvar

• Nasjonal helseberedskap

• Følge med-ansvar

Visjon: 

Verdier : 
Faglig styrke: 

Helsedirektoratets arbeid er kunnskapsbasert og 

støtter seg på godt faglig skjønn.

Åpenhet: 

Helsedirektoratets arbeid er preget av tydelighet, 

åpenhet, åpne prosesser og god kommunikasjon.

Samarbeid: 

Helsedirektoratets arbeid innebærer helhetlig 

tenkning, tverrfaglighet og dialog.



Kvalitet, pasientsikkerhet og 

forbedringsarbeid



Kvalitet
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-

kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten
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https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten


Kvalitet er det vi faktisk gjør…..
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Gjennomføre

….forskriften beskriver hvordan vi kan gjøre det bedre

Planlegge

GjennomføreEvaluere

Korrigere



Rammeverk for systematisk og kontinuerlig forbedring (Stoltz og Batalden 1993). 
Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet

Hvilken kompetanse 
må helsepersonell ha 
for å ivareta 
pasientsikkerhet?
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Forbedringmodellen
Forbedringsmodellen 

(Langley, Nolan og kollegaer 2009). 

Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet 

Gangen i et forbedringsarbeid



Simulering og 

pasientsikkerhet



Simulering og 
pasientsikkerhet

• Nyttig virkemiddel i det kontinuerlige forbedringsarbeidet

• Simulering som metode for å trene og lære både kliniske 

ferdigheter og de ikke-tekniske ferdighetene, som 

kommunikasjon og samspill mellom teammedlemmer.

• Kan avdekke risiko og årsaker til uønskede hendelser

• Gir oss muligheten til å utvikle strategier, metoder og 

rutiner som kan forhindre flere uønskede hendelser

• Helsedirektoratets viktigste bidrag er å spre kunnskap om 

effektive metoder for å heve kvaliteten og stimulere til 

kvalitetssikringsarbeid i tjenestene



Eksempler – nasjonalt perspektiv

Normering: 
Nasjonalt faglig råd 
«Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand» 

Råd 2: 
Ansatte bør jevnlig gjennomføre ferdighetstrening og simulering av ulike 
risikosituasjoner ved forverret somatisk tilstand. 

•

Pasientsikkerhetskonferansen:
Simulering på svært godt besøkte paralellsesjoner, 2018 og 2019

MedSim Norge bidratt aktivt i planlegging og som innledere.

«Snakk om forbedring»:
Dialogbasert lederverktøy for å vurdere status for pasientsikkerhet

Inneholder flere aspekter knyttet til simulering

• Teamarbeid og kommunikasjon

• Åpenhetskultur

• Psykologisk trygghet

• Kontinuerlig læring



Eksempler  - kommuneperspektiv

KlinOBS kommune:
Trinnvis kompetansemodell der simulering er en sentral pedagogisk 
tilnærming. 

Utviklet av 4 Utvikingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, finansiert og 
veiledet av Hdir. 

Det er nå i gang flere læringsnettverk i regi av USHT for å bidra til at 
kommunene tar konseptet i bruk. 

«Øve på TISK»:
Føringer fra Hdir til kommunene via Statsforvalterne om å simulere/øve på 
tiltakene i TISK strategien. 

Webinarrekke om å gjennomføre systematiske øvelser på TISK i samarbeid 
med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

En rekke kommuner har delt sine erfaringer i webinarene om hvordan de har 
gjennomført øvelser og hvilken læringsverdi dette har hatt





Kari Annette Os, Helsedirektoratet
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Alle i helsevesenet har to 

oppgaver når de kommer på jobb:

1) å gjøre jobben  

2)  å gjøre den bedre

Dette er essensen i 

kvalitetsforbedringsarbeidet

Paul Batalden

Professor Emeritus                              

Dartmouth Institute
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