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Hovedtemaer 

! Hvorfor medisinstudenter skal 
engasjeres i kvalitetsarbeid i 
helsetjenesten 

! Hvor mye studenter ved om temaet 



Hvorfor skal 
medisinstudenter 
engasjeres så tidlig i 
forbedringsarbeidet ?  



1. Vår fremtidige rolle i 
helsevesenet 

!  Def. Pasientsikkerthet & kvalitetssikring 
!  Å sørge for at pasienten alltid får 
1.  Den best tilgjengelige behandlingen. 

2.  I den best mulige måten  



2. Vanskelig å endre vaner og 
tenkemåter senere  

!  Lærer veldig lite om ting som går galt i helsevesenet og 
hvordan vi skal ha en kritisk sans til behandlingsmetoder 

!  Artikler om pasientsikkerhetssvikt = overraskende.  

!  Mest lærevillige som studenter, tar med oss det vi lærer 
nå. 

!  Vanedyr; Vanskelig å skifte fokus, tenke annerledes, når 
man har kommet i arbeidslivet.  

! Må engasjeres allerede fra studietiden.  



3. Studentenes fordel; 
Oppvekking av nysgjerrighet og 
kritisk evne 

!  Opptatt av hva som er det beste for pasienten.  

!  Leser, studerer mye, men studiet er ikke lagt opp 
optimalt nok til å bruke vår nysgjerrighet. 

!  Egen historie.  

!  Kvalitetsforbedring = mer spennende studiet! 



4. Studenter kan bli de optimale 
”Change agents” 

!  Helen Bevans ”Change Agents”: Personer som tar 
initiativ og starter en kvalitetsforbedrende tiltak i 
arbeidsplassen.  

!  Studenter = kjemperessurs! 
!  Under studietiden 
!  Senere i arbeidslivet 

!  Eksempel: Operasjons-sjekkliste  



Konklusjon: 

!  Vi har en viktig rolle senere i helsetjenesten. 

!  Det er nå vi lærer ting og det er vanskelig å endre vaner 

!  Endring av studentenes naivitet til opplysning er en god 
ting.  

!  Studenter er en kilde til ”change agents”; kan både 
starte prosjekter i studietiden og være mer obs på 
kvalitetsarbeid når de kommer ut i jobb.  



Hvor mye vet studentene?  
Situasjonen nå v/ Universitetet i 
Oslo 



KLOK-Faget – 
Kunnskapshåndtering, Ledelse og 
Kvalitetsbedring 



7. Semester:  
KLOK-uka m/ MultipCh. test 

!  Hvordan finne svar på spørsmål om diagnostikk, prognose og 
behandling?  

!  Vurdering av kliniske retningslinjer og prosedyrer  

!  Vurdering av effektstudier  
!  Historien om ”Evidence Based Medicine”  
!  Vurdering av systematiske oversikter  

!  Vurdering av diagnostikkstudier  
!  Vurdering av observasjonsstudier  

!  Litteratursøk, sitering/kildehenvisning og litteraturlister  



10. semester:  
Praksis + KLOK-oppg. Del 1 

!  Kritisk vurdering av retningslinjer og artikler som svarer 
på kliniske spørsmål. 

!  Kartlegger pasienterfaringer og tegner et flytskjema for 
et pasientforløp.  

!  Klok-lektorer ved sykehusene følger opp arbeidet og har 
ansvar for godkjennening. 



11. Semester: KLOK–oppg. Del 2 
!  Hovedoppgaven; kunnskapshåndtering, ledelse & 

kvalitet skal integreres. Grupper 7-8 

!  Identifiserer områder med potensiale for bedring. 
Avklare kunnskapsstatus, identifisere tiltak og velge mål 
eller indikatorer for forbedringsarbeidet.  

!  Skissere hvordan vi ser for oss å organisere og lede 
prosjektet og må beskrive og reflektere over vår egen 
gruppeprosess.  

!  Oppgavene publiseres, ikke egenevalueringen. 

!   OBS! Stort potensial for å engasjere og rekruttere 
studentene.  



Eksempel – Sykehuset i Vestfold, 
avd. Tønsberg 



ForBedring-studenter 

!  Prosjektgruppe under NMF; hovedmål å spre kunnskap om 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helsevesenet. 

!  Med andre helsefaglige studenter.  

!  Lokallag; Bergen, Trondheim & Tromsø 

!  Aktivitet; Varierende. Tidligere arrangementer; 

!  Kommunikasjonskurs mellom sykepleie & medisinstud. 

!  Pasientskygginsprosjekt 

!  Kasustikkseminarer; Hva gjør man når noe går galt? 



ForBedring-Leger 

!  Etablert et par år siden 

!  I starfasen 

!  Arrangert seminar med veksling av erfaring 

!  Fungerer som nettverk for leger interessert i temaet. 

!  Fremtiden; integrering av ForBedring-Leger & -
Studenter  

!  Stud & legene kan samarbeide og lage prosjekter sammen 



Konklusjon 

  Mye bra som skjer, men mye igjen både med 
å integrere temaet mer i studiet og å 
engasjere flere studenter i ForBedring.  



Takk for oppmerksomheten! 


