Journalført i Public 360°

Faktaboks / eget avsnitt om kontinuerlig forbedring i utviklingsplanen
Vestre Vikens mål er at kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur og arbeidsform. Fra 2013
har vi satset på opplæring for å nå dette. 47% av foretakets ansatte har g jennomført nettkurset
Grunnkurs i Kontinuerlig forbedring (2022). Nærmere 700 medarbeidere har deltatt på
opplæringsprogrammer der de har fått teoretisk opplæring i forbedringskunnskap og
Forbedringsmodellen samt g jort et eget forbedringsarbeid (2022).
Dette er viktig og nyttig kompetanse for å realisere mange områder i utviklingsplanen.
For å få til gode endringer må vi ha vil je til å bli bedre, ideer om hva vi skal g jøre annerledes, evne
og kunnskap om metode og verktøy for å g jennomføre ideene.

Forbedringskunnskapen er vitenskapen om hvordan lykkes med endringer (Profound Knowlegde).
Sannsynligheten for å lykkes med vedvarende endringer økes når profesjonskunnskap
kombineres med forbedringskunnskap.
M edarbeidere og brukere er viktige ressurser i tverrfaglige team som utviklere av helset jenesten,
ledere har ansvar som tilretteleggere for endringsarbeid og vi må hele tiden ha fokus på gode
pasientforløp, høy kvalitet og pasientsikkerhet (2).

Forbedringsmodellen (Model for Improvement), som Vestre Viken bruker, er en kunnskapsbasert
metode for å lykkes med endringer og implementering i komplekse organisasjoner (1).
M etoden understøtter forbedring av klinisk praksis, systemer og arbeidsprosesser i et høyt tempo
ved h jelp av målinger og små og hyppige tester. For å fokusere forbedringsarbeidet besvares
først de tre spørsmålene i Forbedringsmodellen ved å definere et presist og SM ART mål, lage et
sett med måleindikatorer og ha ideer som skal testes i praksis for å oppnå ønsket forbedring.
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Besvarelsen av spørsmålene skal ikke være en tidkrevende «skrivebordsøvelse», men en
kontinuerlig prosess hvor endringene testes systematisk ved PDSA (Plan-Do-Study-Act) i liten
skala i hurtig tempo, for raskt å oppnå læring om hva som virker i den kliniske virkelighet og ikke
minst hva som ikke virker.
Vestre Viken bruker Life QI – en nettbasert alt-i-ett-forbedringsplattform. Life QI er bygget på
Forbedringsmodellen og gir støtte, systematikk og fremdrift i forbedringsarbeider - samt god
porteføljeoversikt. I plattformen dokumenteres arbeidene, inklusiv PDSA testing og målinger med
statistisk prosesskontroll (SPC). Forbedringsarbeidene kan knyttes til prioriterte områder,
organiseres i programmer og lage rapporter. Det er våren 2022 over 200 arbeider registrert i Life
QI.
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