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Disposisjon 

• Hvem og hvor er vi 

• Hva er sertifisering 

• Hva er pasientsikkerhet 

• Hvordan har vi arbeidet med sertifisering og pasientsikkerhet 

 

• Fokusområder årets revisjon: 

•  kompetansestyring  

• legemiddelhåndtering 
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LHL- klinikkene ideel, privat  

02.10.2015 

LHL-klinikken Glittre 

Landsdekkende 

spesialsykehus med 

lungerehabilitering 

LHL-klinikken Nærland 

Rehabiliteringstilbud til 

pasienter med hjerte og 

lungelidelser, kreft og 

overvekt. 

LHL-klinikken Skibotn 

Rehabiliteringstilbud til 

pasienter med hjerte og 

lungelidelser, kreft og 

overvekt. 

LHL-klinikken Røros 

Rehabiliteringstilbud til 

pasienter med hjerte og 

lungelidelser, kreft og 

overvekt. 

LHL-klinikken 

Trondheim 

Dagrehabilitering for 

pasienter med 

lungelidelser 

LHL-klinikken 

Krokeide 

Rehabiliteringstilbud til 

pasienter med 

hjertelidelser 

LHL-klinikken Feiring 

Sykehus og 

rehabiliteringstilbud til 

pasienter med 

hjertelidelser 
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LHL-klinikken Glittre, landsdekkende spesialsykehus for lungesyke 

02.10.2015 

 

• Poliklinikk ,kartlegging og vurdering, 

behandling, rehabilitering 

 

• Kols, astma, sarcoidose, 

transplantasjonspasienter ,tidlig rehabilitering 

kreft, arbeidsrettet rehab. langtkommen 

lungesyke(siste leveår) 

 

• -Eget tilbud til unge lungesyke  

 

 

. 
 

LHL-klinikkene Glittre 

 Landsdekkende spesialsykehus for 

utredning, behandling og rehabilitering av 

pasienter med kronisk lungesykdom. 

   

 Norges største institusjon for 

lungerehabilitering. 

 

  30 500 kurdøgn i 2015, hvorav 850 

utredningsopphold. 

 96 pasientplasser. 
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Sertifisering 

• Eksempler på sertifisering innen helsetjenesten 

• ISO 9001 

• CARF(Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) 

• Pathway to exelence 

• Magnet hospitals 

 

• Hovedmål med sertifisering innen helsetjenesten: 

- sikre at pasienter og pårørende får tjenester i henhold til myndighetenes  

     krav til helsetjenester 

-    sikre i henhold til pasientenes forventninger  
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Sertifisering 

 

• ISO (International Organization for Standardization) har utviklet standarden ISO 

9001 for å sikre kvalitetsstyring i virksomheter.  

•  Sertifisering etter ISO 9001 bekrefter at en virksomhet har kvalitetssystem som 

tilfredsstiller kravene til en internasjonal standard 

• Akkreditering betyr godkjenning og er en prosedyre hvor et myndighetsorgan 

(eks DNV GL, NEMKO) formelt godkjenner at et organ kan utføre spesifiserte 

arbeidsoppgaver 

•  eller en godkjenner at krav til kompetanse og utførelse av en arbeidsprosess er 

i tråd med en gitt standard 

• Virksomheten får et formelt sertifikat 
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ISO 9001 – Hva fokuseres på? 

• Kjerneaktivitetene – prosessperspektiv ( vi spesialiserte 

helsetjenester) 

• Hva kjennertegner gode tjenester? 

• Hva er kritisk for styring og kvalitet i tjenesteleveransen? 

• Hensiktsmessig 

• Tilstrekkelig 

• Effektivt 

 

• Kontinuerlig forbedring – sammenheng mellom mål og 

handling 

• Hva ønsker vi å oppnå? 

• Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? 

• Hvilke endringer kan vi gjøre for å oppnå forbedring? 
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Infrastruktur for forbedring 

• Identifisere og registrere 

• Avvik 

• Uønskede hendelser 

• Forbedringsområder 

• Årsaksanalyse 

• Hva er rotårsaken til hendelse? 

• Samspill  

• Korrigerende tiltak 

• Behov for endring av rutiner? 

• Implementering av ny praksis 

• Evaluering av effekt 
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Kvalitet og pasientsikkerhet 

• Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet  2013: 

• Helsetjenesten skal tilby befolkningen helsehjelp av god kvalitet. 

• Kjennetegn ved god kvalitet er at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, 

involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene 

på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt.  

• Pasientsikkerhetskampanje 

 

 

 

• Tre hovedmål: 

• Redusere pasientskader. 

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. 
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http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender


Kvalitet i helsetjenesten 

 

• Organisatorisk kvalitet- systemperspektiv 

• Pasient, bruker opplevd kvalitet- individperspektiv 

• Faglig kvalitet 
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Hvordan har vi arbeidet med pasientsikkerhet og sertifisering? 

 

• Når LHL – klinikkene utarbeidet system for ledelse og kvalitetsstyring startet vi 

med å definere våre virkeområder. (levere spesialisterte helsetjenester) 

 

• Vi har identifisert behov for samspill og støtte fra alle avdelinger, ledelse, vurdert 

roller, krav til kompetanse, identifisert kvalitetskrav, risiko eller forhold som 

kunne bidra til at vi ikke ville oppnå våre ønskede målsettinger i 

pasientbehandlingen. 

 

 

• Fokusområder: 

   - organisasjon- ledelse- mål 

   - pasientforløp 
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Kvalitets arbeid er systematisk arbeid over tid.  

 

 

• Sertifiserings arbeidet må: 

•  Planlegges 

•  Utføres (testes ut) 

•  C kontroll (evalueres 

•  Act ( justeres og implementeres), og så sjekke om implementeringen virker, når 

målet.  

• Vi har brukt virkemidler som internrevisjon, trender i avviksmeldinger  og  

definerte målinger/registreringer.  

• Skal være en rød tråd 
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Som leder skal du gå foran og, få med deg alle 

02.10.2015 Bunntekst 

Ledelse – forankring og bevissthet i 

beslutninger hos  ledere til bruke virkemidler 

i styringen. Skape entusiasme og inspirere til 

endring. Forståelse for at endring er til det 

bedre for pasienten. 

Virkemidlene er konkret hjelp til 

beslutninger eks forbedringsforslag.  



Virkemidler 

 

• Risikoanalyse  

•  forebyggende virkemiddel for å unngå uønskede hendelser- 

• redusere evt. risiko, besluttet risiko fordi sannsynligheten er så lav for at det skal 

inntreffe og kostnadene er for høy 

•  medarbeidere deltar i analysen-medvirkning, læring, forebygging, lettere å 

implementere evt. nødvendige tiltak, trygghet for både pasienter og ansatte 

• Gjennomført 

• Risikoanalyser ifht bemanning og kompetanse, brannvern 

• Risikoanalyse av og  gjennom pasientforløpet,  hele eller delprosesser  eks 

.henvisning ,opphold, epikrise,  planlegging av nye tilbud 

• Risikoanalyse lagt inn i dashbord(rapporteringssystemet) 
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Virkemidler 

 

• Internrevisjon 

•  forbedring og kontroll, utsjekk  på at praksis på alle nivåer fungerer etter 

prosedyrer og krav.  

• De som intervjues, tverrfaglig, ulike nivå, beskriver sin del av praksis og 

revisjonen vil avdekke om praksis er i samsvar med det som er forventet el 

planlagt og medarbeidere bidrar til forslag til forbedring og endring av praksis.  

• 2-3 pr år ulike tema eks rehabiliteringsplan, stoffkartotek  

• Sertifisert revisorer internt 
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Virkemidler 

 

•  Brukermedvirkning/ system-  

• pasienttilfredshetsundersøkelse månedlig: skriftlig , muntlig utsjekk om 

tilbudet/tjeneste leveransen innfrir pasientens behov og opplevelse. 

Undesøkelsen bidrar til forbedring ved at vi endrer tjenesten slik at 

bruker/pasient forstår og kan nyttiggjøre seg den (treffer målgruppen!)  

• Fokusgruppeintervjuer- pasientforløp, nytt kreftrehabiliteringsforløp 

• Individuelle tilbakemeldinger 

• Pasientansvarlig sykepleier 
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Rammebetingelser……strategi  og hverdag  
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Kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring  

er ikke noe «kvikk fiks» 

 

• Langsiktig systematisk arbeid fra mål til resultat hvor virkemidler inngår i 

arbeidet. 

•  Tjenesteleveransene er prosesser hvor flere aktører lever sin del til resultatet 

og er gjensidig avhengig av at det skal bli bra for bruker/pasient/kunde.  

• Aktiviteter i tjenestene henger sammen og er en del av helheten ,den røde 

tråden fra mål til resultatet. 

• Teori –praksis skal samstemme 

• Eks ifht revisorgjennomgang – kompetanse, legemiddelhåndtering besøk på 

avdelingen 
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Slid

e 
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Vurdering av modenhetsnivå 

Rating Farge Kriterier 

Høy 

5 

• Prisverdige resultater  

• Realisert store forbedringer i forhold til tidligere prestasjoner, og/eller 

• Prestasjoner i verdens-klasse 

4 

• God styring og kontroll 

• Mål nås på en konsistent måte og/eller bedre prestasjoner enn oppsatte mål 

• Gode prosessmål og kontrollpunkter sikrer tidlig identifikasjon av 

forbedringsområder 

3 

• Styring og kontroll er etablert 

• Prosessene synes å være under kontroll 

• De fleste mål nås og handlingsplaner er etablert 

• Forbedringsmuligheter er identifisert 

2 

• Usikkert om styringssystemet gir tilstrekkelig styring og kontroll 

• Mål nås ikke på en konsistent måte og etablerte handlingsplaner vurderes som 

utilstrekkelige 

1 

Lav 

• Alvorlig mangel på styring og kontroll 

• Sammenbrudd i kontrollrutiner for en eller flere av prosessene innen 

fokusområdet 

Grad av kontroll 



F1 Legemidler  

 

 

      

Positive indikasjoner 

Flere har retningslinjer som sikrer roller, ansvar og fullmakter. Som eksempel har hjelpepleiere 
adgang til å gi inhalasjonsmedisiner. Krever lokal autorisasjon og det er system for opplæring og 
oppfølging av kompetanse. 

Ved Glittre har pasienter med medisiner for en uke. Gjennomføres legemiddelgjennomgang og 
har ukentlig leveranse av medikamenter fra apotek.  

Sett flere eksempler på høy grad av bevissthet knyttet til risikoforhold knyttet til 
legemiddelhåndtering.  

Ved Glittre har man utviklet svært robuste rutiner for legemiddeladministrasjon. Man har 
beregnet ressursbruk og sikkerhetstiltakene synes å være gode 

Sett flere eksempler på god systematikk for avviksregistrering og håndtering.  

Glittre har hatt medikamenthåndtering som særskilt fokusområde i 2014 for å sikre rutiner og 
legemiddelhåndtering. Eks. multifarmasi, dobbeltkontroll, kurveføring, arbeidsro, 
pasientinformasjon, legemiddelanamnese mv. 

Glittre har et særlig fokus på legemiddelanamnese der pasienter bes ha med oppdatert 
legemiddelliste, dosett og evt. medikamenter. Gjennomgår medikamenter sammen med pasient. 
Ved samstemming av legemidler kontakter man fastlege og/eller hjemmespl ved behov. Videre 
sjekker man om pasienten bruker f.eks. inhalasjonsmed korrekt. 

Glittre har sjekkliste for utreisesamtale med lege der legemidler og resepter er et sjekkpunkt. 

Oversiktlig kurve ved Glittre 

Høy
 
5 

    

 
4 

    

 
3 

    

 
2 

    

Lav
 

1 
    

Grad av styring 

2

0 



F2 Kompetansestyring 

 

 

 

 

Fokusområde 1 – Kompetansestyring 
      

Positive indikasjoner 

Strategisk perspektiv på 3-5 år der man vektlegger å være i forkant mht å dekke fremtidige 
kompetanse og ressursbehov 

Vektlegger at fag og forskning og utvikling skal være integrert. 

Etablering av «kreft-forløpet» er et godt eksempel på god kompetansestyring med 
kompetansekartlegging, GAP-analyse, prioritering av kompetansesatsning og kompetanse- og 
rekrutteringstiltak. 

Har leger i spesialisering og vektlegger tilrettelegging for gode opplæringsløp. Vektlegger 
komplementærkompetanse også på legesiden utover lungemedisin. 

Har sjekkliste for alle nyansatte tilpasset den enkelte faggruppe og dokumentasjon lagres som 
sensitiv informasjon under resultatdokumentasjon i EK. Herunder er det tydelig krav til hva man 
skal kunne for å fylle ulike funksjoner. Ved gjennomføring av programmet gjøres også fortløpende 
evaluering av at opplæring er effektiv og hvorvidt den enkelte føler trygghet mht å fylle funksjon. 

Systematisk internopplæring for kritiske oppgaver og ferdigheter med repetisjon av kunnskap og 
ferdigheter regelmessig. Eks. DHLR, EKG og infusjonspumper 

Jobber systematisk med kunnskapsbasert praksis og utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer. 
Vektlegger at utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer skjer tverrfaglig. Har presentert på 
fagkonferanser og samarbeider med kunnskapssenteret for å dele kunnskap. 
www.fagprosedyrer.no (egenbehandling og røykestopp) Gjenoppfrisket nettverk i LHL mht 
røykeslutt for å bruke kunnskap og erfaringer som grunnlag for «gullstandard». Har også som 
eksempel utviklet røykesluttkurs for bedrifter og «friske» i samarbeid med de øvrige LHL-
klinikkene. 

Høy
 
5 

    

 
4     

 
3     

 
2     

Lav
 

1 
    

Grad av styring 

2

1 

http://www.fagprosedyrer.no/


Studier , forskning 

 

• Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus? 

 

• «Sertifisering er ingen trylleformel for pasientsikkerhet og kvalitet» 

      Kirsten Brubak Artikkel publisert I BMC Health Services.Juli 2015 

• - litteraturgjennomgang 

 

• Kunnskapssenteret 2009 og 2014  

• Magnet hospitals- redusert dødlighet- stabilt personell, kompetansekrav 

• Internkontroll forskriften  

• Mangel på kvalitetsmålig og indikatorer  i helse Norge 
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Oppsummering 

02.10.2015 Bunntekst 

• Sertifisering kan være et middel til å: 

• Styrke organisasjonen og 

helsepersonell til å arbeide 

systematisk og bevisstgjøre ifht 

pasientsikkerhet 

• Bidra til bedre pasientsikkerhet, 

trygghet, kontinuitet 

• Konkurransefortrinn? 

• Ledelsesverktøy og styringssystem 

• Kontinuerlig kvalitetsforbedring 

• Er er lov å sette seg høye mål og ha 

ambisjoner? 

• Gullstandarder 

    Make it simple 

 



Vi som ledere må sikre en endringskultur 
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Nytt LHL sykehus 2018  -nye muligheter for både 

pasientsikkerhet og sertifisering…. 
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