
Hvordan bedre hjerteinfarktbehandlingen  

ved eget sykehus? (kvalitetsforbedringsprosjekt)  



Forbedringsmetodikk for bedre hjerteinfarktbehandling  

i eget sykehus? 



Forbedringsmetodikk 

1. MÅL: Hva ønsker vi å oppnå? 

2. MÅLINGER: Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? 

3. IDEER/TILTAK: Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 

METODE: Småskalatesting vha. Demings PDSA-metode (Plan – Do – Study – 
Act) 



Har vi et problem? Hva vil vi forbedre? 



 

Hvorfor? 



MÅL: Hva ønsker vi å oppnå? 

 

 

 

 

Tydelig mandat 

 

• Retning / mål 

• Rammer 

• Frister 

• Forankring 

 

 

 
 

Ex indikator E: 
Årsrapport viser at Ålesund sykehus har lav måloppnåelse 

38% blir utredet innen anbefalt tid mot nasjonalt 62% 

God måloppnåelse defineres som 80% og over 

 

Starter derfor med å sette et konkret og realistisk mål- How much by when? 

Ex: Øke andel pasienter med NSTEMI som blir utredet innen anbefalt tid med x % innen 

XX.XX.XXXX 

 

 



Forbedringsmodellen er et enkelt og anvendelig verktøy som benyttes for å 
akselerere forbedringsarbeidet  (med det formål å redusere avstanden 
mellom det vi vet vi burde gjøre, dvs. beste kliniske praksis, og det vi faktisk 
gjør). 
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MÅLINGER: Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? 





IDEER/TILTAK:  
Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring? 

 



Kjennskap til egen enhet… 

 

Det kan være ulike årsaker til variasjon 

 

De fem M-er: menneske, maskin, miljø, metode og materiale 



 

 

 

 

 

 
«Den vet best hvor skoen trykker…….» 



METODE: Småskalatesting vha. Demings PDSA-metode (Plan – Do – Study 
– Act) 

 

Hva kan betraktes som en PDSA? 

Det ligger en plan for utføring (inkl. en datainnsamlingsplan). 

Det er et forsøk på å gjennomføre planen  (do) (hva er hypotesen? )  

Det avsettes tid til å analysere data og til å lære av resultatene (study).  

Handling Action baseres rasjonelt på bakgrunn av den læringen som har oppstått? 

 
Source: Improvement Guide pp..60-61 
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Husk vi trenger ikke være dårlige for å bli bedre… 
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