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SAFE-LEAD team – forskere og medforskere
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Partnere:

Norske:
Songdalen kommune (USHT) 

Førde kommune (USHT) 
Stavanger kommune (USHT) 

Helsedirektoratet v/Pasient og 
Brukerombudet i Vestfold

Internasjonal:
Erasmus University, Nederland



Bakgrunn

Stort behov for å styrke 
kompetansen innen kvalitet og 
sikkerhet blant ledere i 
sykehjem og i hjemmetjenesten

Ledere mangler gode verktøy i 
kvalitetsarbeidet!
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Kort om SAFE-LEAD prosjektet

Skal utvikle, implementere og 
evaluere en forskningsbasert 
lederguide i sykehjem og 
hjemmetjenesten

Hovedformålet er å bygge 
ledelseskompetanse innen 
kvalitet og sikkerhet
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Overordnede vitenskapelige 
formål
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1. Undersøke betydningen av 
kontekst for implementering av en 
ledelsesintervensjon i 
kommunehelsetjenesten

2. Teste virkningen av 
ledelsesintervensjonen på endring i 
kunnskap, holdninger og praksis

3. Utvikle teori for å støtte 
implementering av fremtidige 
ledelsesintervensjoner



Betydningen av kontekstuelle faktorer for 
lederes kvalitet og sikkerhetsarbeid

Manglende ressurser er en stor barriere

Tilgang til nettverk og nødvendig
kompetanse spiller en nøkkelrolle

Ytre krav og retningslinjer styrker
systematisk kvalitets- og sikkerhetsarbeid –
dersom tilpasset klinisk hverdag!

The role of contextual factors for quality 

improvement work in nursing homes and 

home care services

Results

The mangers report a variety of 

contextual factors that influenced their 

quality and safety improvement work:

 Lack of access to resources such as 

time and economy affects the 

possibilities for improvement and 

requires careful prioritization

 Access to networks and support for 

competence development is a key 

 Different systems (e.g. IT, checklists) 

must be adapted to the specific 

context and used by all to promote 

improvement work

 External demands and guidelines 

facilitates systematic improvement 

work if they are in accordance with 
clinical practice at the specific unit

Methods

 Semi-structured interviews with nine 

managers in Norwegian nursing home 

and home care services 

 Content analysis according to 

Systematic Text Condensation 

(Malterud, 2012)

There is limited time for care. The other things are also important, 

but when one is given more and more tasks and fewer resources, 

some things clash, and then it is only half-way done
(unit manager, nursing home) 

Aim

Explore how different contextual factors 

influence managers’ quality and safety 

improvement work 

Eline Ree*, Terese Johannessen, Torunn Strømme, Siri Wiig, on behalf of the SAFE-LEAD team
*Corresponding author: eline.ree@uis.no

Ree, E., Johannessen, T., Strømme, T., & Wiig, S on behalf of the SAFE-LEAD 
team, ISQUA 2017, London, available: 
http://www.epostersonline.com/isqua2017/node/1173?view=true

http://www.epostersonline.com/isqua2017/node/1173?view=true


SAFE-LEAD lederguide

Et forskningsbasert verktøy for å 
støtte helseledere sitt arbeid med 
å utvikle stratgier for kvalitets- og
sikkerhetsforbedring

Strukturert rundt 7 utfordringer 
ledere møter i arbeidet med 
kvalitetsforbedring 

Videreutviklet til norsk
kommunehelsetjeneste



Hva er lederguiden?

07.05.2018



«Det å kunne hatt et register selv som kan brukes til å 
forstå din egen avdeling. Det å kunne se hva du kan 

gjøre med din egen avdeling er nyttig nede, men kan og 
dra tallene videre i press mot 

kommuneadministrasjonen» (Virksomhetsleder, sykehjem)

07.05.2018



Hvorfor bruke guiden? 

07.05.2018

Få en oversikt over og 
systematisere pågående 
kvalitetsarbeid

Kartlegge utfordringer

Sette konkrete målsettinger og 
tiltak 

Evaluere framdriften

Være et rammeverk for diskusjon



Guiden har syv 
kvalitetsutfordringer 

PASIENTEN I SENTERUM

1. Struktur

2. Samhandling og politikk

3. Kultur

4. Kompetanse

5. Engasjement

6. Fysisk utforming og teknologi

7. Eksterne krav



Guiden har følgende steg:

07.05.2018

Steg 1: Utfordringer

Hvilke kvalitetsutfordringer 

har organisasjonen arbeidet 

med og hvilke trenger mer 

oppmerksomhet?

Steg 2: Målsettinger

Hvilke målsettinger er 

nødvendige for å møte 

kvalitetsutfordringene og hva 

er status i organisasjonen?

Steg 3: Handlingsplaner

Konkrete tiltak og planer for 

kvalitetsforbedringsarbeidet



Steg 1 – Utfordringer i tabell



SAFE-LEAD guiden på nett – elektronisk guide

http://www6.uis.no/fag/safe-lead/#/steg1
http://www6.uis.no/fag/safe-lead/#/steg1


SAFE-LEAD intervensjonen
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2-stegs intervensjon
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Enhet Steg 1 
(1-6 mnd)

Steg 1 
(1-6 mnd)

Steg 1 
(1-6 mnd)

Steg 1
(1-6 mnd)

Steg 2 
(7-12 mnd)

Steg 2 
(7-12 mnd)

Steg 2 
(7-12 mnd)

Sykehjem 1 X X X X X X X

Sykehjem 2 X X X X X X X

Sykehjem 3 X X X X

Sykehjem 4 X X X X

Hjemmetjeneste 1 X X X X X X X

Hjemmetjeneste 2 X X X X X X X

Hjemmetjeneste 3 X X X X

Hjemmetjeneste 4 X X X X

Måling Survey (t1) (alle) Survey (t2) (alle)

Prosess 
evaluering (4)



Intervensjon steg 1 (alle)

En ledelsesintervensjon vil 
testes i 4 sykehjem og 4 
hjemmetjenester

4 workshops i hver enhet over 
6 mnd hvor:

• Ledere bruker guiden  

• Gjøre en selv-diagnostisering

• Forskere fasiliterer diskusjon
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Intervensjon – Steg 2 (4/8 enheter)

4 enheter vil motta en mer omfattende 
intervensjon med større grad av 
forskerinvolvering 

• 3 forskerbesøk à 1-3 dager pr enhet

Aktiviteter:
• Læringsarena og involvering av ansatte

• Tilbakemelding på egne resultat

• Brukerinvolvering 
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Evalueringsmetode

Spørreskjema før og etter 
intervensjon
• Pasientsikkerhetskultur, ledelse, 

psykososialt arbeidsmiljø, 
pasientinvolvering 

Kvalitativ prosessevaluering
 Intervju, fokusgrupper
 Observasjon



Intervensjonsdesign

Basert på brukerinvolvering:
• Workshop med medforskere i prosjektet
• Fokusgruppeintervju med ledere 
• Pilottest og evaluering i lederteam



Input fra medforskere og testpanel

Om intervensjonsdesign:

Gi mulighet til forberedelse 

Diskusjon må ledes av forskere

Gi lekse 

Må passe inn i hverdagen (tid)!

Om læringsressurser:

Lag film

Lag web-versjon

Lag teknisk brukerveiledning

Design intervensjonen slik at andre kan bruke guiden 
uten forskerinvolvering senere! 



E-læringsressurser – forberedelse og hjelp

Studioforelesning

https://mediasite.uis.no/mediasite/catalog/catalogs/safe-lead
https://mediasite.uis.no/mediasite/catalog/catalogs/safe-lead
https://mediasite.uis.no/mediasite/play/d00488b3e0b244f880b9c76f3165ef991d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2
https://mediasite.uis.no/mediasite/play/d00488b3e0b244f880b9c76f3165ef991d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2


3 filmer med eksempler på bruk i praksis

https://mediasite.uis.no/mediasite/play/cff3b30035334a66926e951ffd71c9921d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2
https://mediasite.uis.no/mediasite/play/cff3b30035334a66926e951ffd71c9921d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2


Pårørende som medforsker – involvering i utvikling av læringsressurser

https://mediasite.uis.no/mediasite/play/8366d2c1848b420b960ae9f0ad62ddad1d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2
https://mediasite.uis.no/mediasite/play/8366d2c1848b420b960ae9f0ad62ddad1d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2


Pilottest: des.2017-feb.2018

- Ett sykehjem
- En hjemmetjeneste



Evaluering av pilot

Kun web-versjonen brukes

Filmene forenkler og gir forståelse 
for guidebruk

Bevisstgjørende og gir nye 
begreper

Refleksjon om utfordringer løfter 
«kvalitetsblikket»

Kvalitetsarbeid blir noe mer enn 
«avvik»

«Jeg tenker sånn ifht det vi har fått 
med oss gjennom workshop og lest 

litt på det og sånn, så har det vært litt 
sånn bevisstgjørende på en måte. Det 
synes jeg. Du har fått litt begreper på 

ting som du gjerne ikke hadde hatt 
ellers..» (leder sykehjem)



Det neste året i SAFE-LEAD

INTERVENSJON OG DATAINNSAMLING!!

• Survey t1 avsluttet 6.april 2018

• Steg 1 – Intervensjon (april – sept 2018)

 8 enheter

• Survey t2 september 2018

• Steg 2 – Intervensjon (okt 18 – mars 2019)

 4/8 enheter



Spørsmål? 
siri.wiig@uis.no

mailto:siri.wiig@uis.no

