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Forord 

 

Denne oppgaven er en del av mastergradsstudiet i Helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. 

Jeg valgte problemstilling ut fra at det kliniske arbeidet i dag blir mer og mer preget av 

prosedyrer. Det henger sammen med den stadig mer ambisiøse vitenskapliggjøring av klinikken. 

Den kliniske virksomheten skal i dag, som det nå heter, skal være evidensbasert.  Den 

forskningsmessige utviklingen av prosedyrer er blitt en av de viktigste årsakene til endring i 

klinikken i dag. 

 

Jeg vil først og fremst takke informantene og klinikkledelsen i Medisinsk klinikk hvor 

intervjuene ble gjennomført. Uten deres velvilje hadde det ikke blitt noe datamateriale å ta fatt i.  

 

Jeg vil også takk min gode veileder og mentor, Ole Berg, for fantastisk støtte, oppmuntring og 

gode innspill i en vanskelig og krevende skriveprosess.  
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Sammendrag:  

 
 
Det kliniske arbeidet i dag blir mer og mer preget av prosedyrer. Det henger sammen med den 

stadig mer ambisiøse vitenskapliggjøring av klinikken. Den kliniske virksomheten skal, som det 

nå heter, være evidensbasert. For å bidra til å kaste lys over denne utviklingen og disse 

endringene, har jeg studert innføringen av nye, evidensbaserte prosedyrer ved Medisinsk klinikk, 

Rikshospitalet, og hvordan dette oppleves av de ansatte på alle nivå i en organisasjon, og å 

forklare hvorfor innføringen gikk som den gjorde.  

 

Jeg har brukt kvalitativ metode og intervjuet ledere, fagutviklingssykepleiere og ”vanlige” 

sykepleiere om deres erfaring med de nye prosedyrene. I drøftingen av data ble uttalelsene fra 

informantene diskutert i lys av teorier om evidens – og kunnskapsbegrepet, samt teorier om 

endringsprosesser.  

 

Funnene viser at prosedyrer er nyttige som et felles utgangspunkt for en viss standard i 

avdelingen, men at den i liten grad beskriver sykepleie. Funnene peker mot at teori om klinisk 

skjønn i større grad enn de evidensbaserte prosedyrene ivaretar helheten til pasienten, og at 

skjønnsutøvelse er svært viktig i behandlingen av dem.  

 

Undersøkelsen avdekker sprikende opplevelser av endringsprosessen. Det er uttalelser som 

indikerer motstand mot å utføre de nye prosedyrene fullt ut. Kommunikasjon av prosjektets mål 

og innhold til de ansatte, viste seg og ikke være tydelige nok. Fremtidige endringsprosesser bør 

starte med en klar forankring ikke bare hos ledelsen, men også hos de ansatte, før oppstart av 

lignende prosjekter. Lederne, deres kompetanse og deres involvering fra start til slutt er vesentlig 

for en vellykket implementering og et vellykket prosjekt. Funnene viser også at man ikke bør 

starte med flere prosjekter samtidig. 
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1.0 Innledning 

De fleste virksomheter er utsatt for et kontinuerlig endringspress, et press som kan skyldes både 

interne og eksterne forhold. Raske endringer i teknologi, marked og samfunn gir behov for 

tilpasning og omstilling av hverdagen for ansatte, både i privat og offentlig sektor. I takt med 

endringer i samfunnet må også helsevesenet tilpasse seg. Gårsdagens løsninger er neppe svar på 

morgendagens utfordringer. 

Generelt sett tar vi mer utdanning og er mer bevisst på hva vi vil og ønsker enn tilfellet var i 

tidligere tider. Dagens pasient kommer forberedt til legen, kjenner de moderne 

behandlingsmetodene og har ofte meninger og synspunkter om behandlingen. Det stilles krav til 

forutsigbarhet og kvalitet. Vi vil gjerne velge vår egen lege, vårt sykehus, og endog i noen 

henseender vår helsetilstand. Holdningene og forventningene har endret seg, vi aksepterer ikke 

rynkene våre lenger, og tror at plastisk brystkirurgi og fettsuging av knær skal gjøre oss 

lykkeligere (Fosse, 2005 og Lian, 2003).  

Denne utviklingen i helsetjenesten har gjort to hensyn mer og mer viktige. Det ene hensynet er 

hensynet til økonomien. Utviklingen på tilbudssiden har gjort at helsevesenet er blitt stadig 

dyrere, og virksomheten må gjøre endringer fordi man ønsker en mer effektiv utnyttelse for å få 

mer helse, eller flere og bedre helsetjenester, pr krone (Borthne, 2005). Tidligere var 

helsetjenesten i stor grad profesjonsstyrt, men særlig fra 1970-årene ble den både mer politisk-

administrativt styrt og mer ”pasientstyrt”. Profesjonsstyret var blitt utfordret og svekket, ovenfra 

som nedenfra, og til dels også utenfra, fra medier, interesseorganisasjoner etc. Den gang kunne 

helsetjenesten utøve sin virksomhet basert på fagkunnskap og generelle etiske retningslinjer, uten 

sterk politisk eller administrativ kontroll. En hadde tillit til at helsetjenesten følte et moralsk og 

etisk ansvar overfor pasientene, men også overfor samfunnet. Det var, for helsepersonell, en 

profesjonell forpliktelse å leve opp til det faglige og etiske kall.  

 

Det andre hensynet er kvalitetsshensynet. Ny teknologi vil i mange tilfeller effektivisere 

prosedyrer, men den vil samtidig øke presset på helsetjenesten og skape nye behov.  Det blir 

”oppdaget” flere lidelser enn før, lidelsene ble mer komplekse og sammensatte, det kommer nye 

og bedre medisiner og vi etterspør tjenester som før ikke var tilgjengelige. Stadig mer kan gjøres, 

men det er ”farer” forbundet med dette. Nye teknikker, nye behandlingsmetoder og mer avansert 

utstyr krever ny kompetanse, og ofte mer årvåkenhet. Med mer oppmerksomhet om utfallet av 

behandlingen, oppdager man stadig flere feil, av og til alvorlige sådanne. 
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Rikshospitalet har tatt denne utviklingen alvorlig, og for å angripe både kostnads- og 

kvalitetsproblemene, eller –utfordringene, samlet, innførte Medisinsk klinikk ved Rikshospitalet 

i 2007 et såkalt forbedringsprosjekt.  

 

Forbedringsprosjektet var et prosjekt som skulle gjøre klinikken bedre i stand til å møte 

fremtidige økonomiske og faglige krav. Forbedringsprosjektet var i stor grad økonomisk 

motivert. Underskudd måtte bringes ned og fjernes, og målet for prosjektet var at budsjettene for 

2008 og 2009 skulle gå i balanse. Forbedringstiltakene skulle føre til betydelige 

kostnadsreduksjoner, i tillegg til inntektsøkning, hvis slike var mulige. De økonomiske 

gevinstene skulle til dels bidra til å bringe klinikken og sykehuset i økonomisk balanse og 

reinvesteres i klinikken for å styrke forskning og fagutvikling, og slik også kvaliteten på 

tjenestene. Forbedringsprosjektet ble ledet av McKinsey, som er ett av Norges ledende 

konsulentselskap som jobber med prosjekter som dreier seg om strategiske og driftsrelaterte 

endringer, fusjoner, organisasjonsutvikling og markedsføring.  

 

Den forskningsmessige utviklingen av prosedyrer er blitt en av de viktigste årsakene til endring i 

klinikken i dag. For å kaste lys over denne utviklingen, har jeg studert innføringen av noen nye 

prosedyrer for administrasjon av sentrale venekatetre (SVK) ved Medisinsk klinikk ved 

Rikshospitalet (SVK er et kateter, eller en slange, som er plassert i en stor vene i halsen, brystet 

eller lysken og settes inn av en lege når pasienten trenger mer intensiv overvåkning). Innføringen 

skjedde i hovedsak i årene 2007 til 2009. Man ønsket å standardisere bruken av SVK. Man så at 

der var en del variasjoner både i bruken og stellet av SVK, og også at der skjedde uhell. 

Beslutningen om innføringen av de nye prosedyrene ble ikke fattet av Klinikkledelsen, men av 

seksjonsoversykepleierne, og skjedde like før oppstart av Forbedringsprosjektet.  

  

En revidering av SVK-prosedyrene var helt i tråd med klinikkens mål i forbindelse med 

Forbedringsprosjektet, et prosjekt som hadde følgende visjon og overordnede målsetting; 

• Tilby det beste av pasientbehandling 

• Drive forskning og fagutvikling på internasjonalt nivå 

• Sørge for at pasientenes opplevelse av kvalitet og service styrkes 

• Rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifiserte medarbeidere og opprettholde et 

attraktivt arbeidsmiljø. 

     (Klinikkledelsens presentasjon på allmøte 02.05.07) 
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Innføringen av de nye prosedyrene skulle bidra til at tjenestene ble bedre og, spesielt, at 

omfanget av feil og uhell av ulike slag ble redusert og helst fjernet. SVK-prosjektet var slik 

primært kvalitetsorientert, og ikke i utgangspunktet økonomiorientert. Det ble derfor ikke en del 

av Forbedringsprosjektet. I forhold til det, ble det altså mer ensidig. I praksis lå det imidlertid 

også et ressursutnyttelseshensyn under prosjektet: Standardisering skal også gi bedre 

ressursutnyttelse. 

 

1.1 Endringsledelse 

Det kliniske arbeidet blir i dag mer og mer preget av prosedyrer, og det henger sammen med den 

stadig mer ambisiøse vitenskapeliggjøring av sykehuset. Den kliniske virksomheten skal i 

stigende grad være evidensbasert. I målsettingen til Rikshospitalet, heter det: ”Oslo 

universitetssykehus, Rikshospitalet skal være landets ledende behandlingsmiljø – et miljø som 

skal gi medisinsk behandling og sykepleie av beste kvalitet for de pasientgrupper sykehuset har 

ansvar for” (www.rikshospitalet.no). 

  

Sykepleietjenesten har begrensede tradisjoner for å drive med fagutvikling og forskning, men 

dette er i ferd med å endre seg. Kravet om en tydeligere kunnskapsbasering av virksomheten 

kommer ikke bare fra mer og mer selvbevisste kunder, men også fra mer og mer kravstore 

myndigheter. Sykepleiere som ble utdannet for 4 – 5 år siden eller mer, er ikke trent i å søke i 

litteratur og til kritisk å lese forskningsartikler. De som siden er utdannet, er det. Gjennom dem 

får således den evidensbaserte kunnskapen økende betydning. For disse blir faget og yrket slik 

mer spennende og mer morsomt. Men de stadige endringene, prosjektene og omorganiseringene, 

som gjerne følger med den nye, profesjonaliserte ledelsen, og som skal gi kunnskapsomsorgen 

vektsvilkår, tar så mye tid og energi at det som skulle være dens formål, lider. Det blir mindre tid 

både til forskning og til omsetning av forskningsresultatene til praksis hos pasientene.  

 

Forskning betyr ofte at man må endre eksisterende praksis. Det er først når den nye praksisen er 

forstått og blir reflektert i nye arbeids- og kommunikasjonsmønstre, understøttet av endrede 

systemer osv., at en organisasjonsendring har skjedd (Hennestad, 2002). De mentale endringene 

ny kunnskap impliserer er ofte de største og mest krevende endringene. Når de er ”på plass”, kan 

den nye kunnskapen for alvor institusjonaliseres. Når institusjonaliseringen er skjedd, har man 

også fått et grunnlag for videre utvikling (Stangeland).  
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Mange endringsforsøk går ikke som planlagt. Hennestad (2002) hevder at en de viktigste 

årsakene til at endringer ikke fører fram, er at endringsprosessene ikke ledes. De 

organisasjonsansvarlig har ofte ikke sett at endring og endringsledelse må defineres som en 

konkret oppgave og utfordring hvis en god endringsprosess skal komme i gang (Hennestad, 

2002). Å gjennomføre en vellykket endringsprosess krever også spesiell kompetanse innenfor 

flere fagområder (Stangeland). Ledere i dag har ikke alltid alle disse typer kompetanse; ei heller 

ser de alltid at de ikke har det. 

 

Det finnes i dag mye kunnskap om hva som kjennetegner vellykkede organisasjonsendringer og 

det finnes ingen quick-fix-metode for å gjennomføre større organisatoriske endringer. Endring 

tar tid. Større endringer krever ofte dyptliggende endringer i organisasjonens strukturer og kultur 

(Stangeland). Felles prosedyrer for SVK i hele Medisinsk klinikk, er relativt sett en liten endring, 

men kan likevel være svært vanskelig å gjennomføre.  
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2.0 Problemstilling 

Min problemstilling er eksplorativ: Jeg skal vise hva som skjer i en konkret oversettelses- eller 

iverksettingsprosess, og i noen grad forsøke å forklare hvorfor disse prosessene skjer som de 

skjer. På den måten håper jeg også å gi et bidrag til den mer generelle forståelsen av 

endringsprosesser i klinikken, altså til teorien om endringer og utvikling, og også til den 

anvendte teorien om hvordan endringer kan og bør gjennomføres. 

 

Oppgavens problemstilling blir som følger: 

 

”Hvordan forløp innføringen av nye, evidensbaserte sykepleieprosedyrer (SVK) i en bestemt 

klinikk ved Rikshospitalet, og hva kan forklare hvorfor innføringen gikk som den gikk?” 

 

Som nevnt er innføringen av de nye SVK-prosedyrene både økonomisk og faglig kvalitetsmessig 

motivert. Den måten SVK ble behandlet på tidligere var erfaringsbasert, og varierte en del fra 

sykepleier til sykepleier. Slik sett ble det større variasjoner i kvalitet enn akseptabelt var. Det 

oppstod til dels åpenbare ”feil.” Tradisjonelt har man gitt enkeltleger og enkeltsykepleiere 

skylden for slike feil. Med innføringen av evidensrettet styring og ledelse sier man at feilen i 

utgangspunktet ligger i organisasjonen og dermed i siste instans i ledelsen: Den har ikke et godt 

nok regime for prosedyreutførelse (Kfr. Hjort, 2007) Jeg skal altså nå se på hvordan man på den 

aktuelle klinikken skal forsøke å erstatte det gamle regime med et nytt, mer kunnskapsbasert 

regime. 

  

Denne undersøkelsen reiser spørsmål av mer allment anvendt organisatorisk art når det gjelder 

arbeid med innføring av nye kliniske prosedyrer. Jeg vil også ta opp slike spørsmål, og i den 

sammenheng spørre hva man kan lære av denne undersøkelsen. For så vidt som de nye 

prosedyrene som innføres er en del av et nytt regime for klinisk praksis, og for styring av klinisk 

praksis, vil jeg også, på mer teoretisk grunnlag, drøfte dette nye regimes potensial i 

sykepleietjenesten.  
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3.0 Metode 

Denne undersøkelsen er altså eksplorativ. Jeg undersøker beslutnings- og iverksettelsesprosesser. 

Mitt kildegrunnlag er dokumenter og intervjuer. Jeg behandler kildene hermeneutisk, altså 

fortolkende: Jeg forsøker å identifisere bevisste og ubevisste intensjoner (Askheim og Grennes, 

2008).  

 

3.1 Kvalitativ metode 

Datainnsamlingen er altså gjennomført ved bruk av kvalitative metoder, kildegranskning og 

intervjuer. Intervju er valgt for å få kunnskap om hvordan sykepleiere oppfatter nye prosedyrer, 

hvordan de brukes, og hvordan implementeringen av dem har vært. Intervju sammen med 

litteratursøk har vært grunnlaget for det videre arbeidet med oppgaven. Indirekte er også 

observasjon brukt. Min egen erfaring som sykepleier er viktig. Det samme er den teoretiske 

kunnskapen jeg har tilegnet meg i løpet av mastergradsstudiet i helseadministrasjon, og under 

arbeidet med denne studien. Kildene omfatter, hva prosessene gjelder, utredninger og andre 

dokumenter, ikke minst prosedyrebeskrivelsene.  

 

Da det empiriske arbeidet startet, tok jeg kontakt med seksjonoversykepleierne ved Medisinsk 

klinikk ved Rikshospitalet, hvor jeg selv jobbet, for å høre om det var mulig å undersøke hele 

prosessen med arbeidet med å lage nye prosedyrer, samt innføringen og implementeringen av 

den i klinikken. Jeg har prøvd å få fram erfaringene som de sykepleiere som var involvert i 

prosessen gjorde da de arbeidet med å innføre de nye evidensbaserte prosedyrene. Disse 

erfaringene, slik de intervjuede sykepleierne har fortalt om dem, er en viktig del av grunnlaget 

for min analyse. Malterud hevder at intervjubasert informasjonsinnhenting, kan gi (ny) kunnskap 

i flere henseender. Den kan være kunnskap om mangfold, om fellestrekk og om typiske 

egenskaper (Malterud, 1996).  

 

Jeg har sammenlignet de gamle prosedyrene med de nye. Det har imidlertid budt på en del 

utfordringer. De nye prosedyrene var i realiteten ulike sammenlignet med gamle prosedyrer, selv 

om mange av hovedprinsippene er de samme. De gamle var jo erfaringsbasert og ble derfor 

gjerne tilpasset av den enkelte til det man syntes passet. De var skriftlig dokumentert, men bare 

på det nokså generelle plan. De nye prosedyrene er svært detaljert beskrevet. De som har 

utformet dem har nærmest forsøkt å gjøre det umulig for den enkelte sykepleier å finne sin stil. 

Idealet har vært detaljert standardisering. Prosedyrearkitektene har således ikke nøyet seg med å 

spesifisere hvilken hånd som skulle brukes for å utføre bestemte deler av prosedyrene, men også 



 

 11  

i detalj foreskrive hvordan hånden skulle føres. Hele prosedyrebeskrivelsen har da også fått 

håndbokslengde. Det vil si at det som i utgangspunktet skulle bli èn prosedyre, er brutt opp i 

flere prosedyrer. Jeg har bare sett på en del av håndboken, nemlig den som omfatter ”Tilkobling 

og frakobling av SVK/dialysekateter." Jeg har altså sammenlignet noe som eksisterte mest som 

tradisjon, med noe som kommer, og som er detaljert beskrevet.  

 

Siden jeg setter det jeg studerer ved denne klinikken inn i en bredere historisk sammenheng, blir 

imidlertid også andre dokumenter (offentlige) og litteratur om fagutviklingen innen medisin og 

sykepleie av betydning, spesielt fortolkningsmessig. En del av den litteratur jeg bruker, har jeg 

funnet på internettet. Jeg har lest bøker og søkt artikler på internettet som omhandler temaet 

endringsledelse og evidensbasert kunnskap. Søkeord som er brukt når jeg har søkt på nettet, er 

blant annet: evidensbasert medisin/kunnskap, evidence based medicine, industrialisering, 

implementering, endringsledelse, ledelsesendring, organisasjonsendring, organisasjonspsykologi 

etc.  

 

Jeg har brukt intervjuer først og fremst for å få et grunnlag for å kartlegge og forstå hvordan de 

prosesser jeg studerer utviklet seg og hvordan deltagerne i dem opplevde dem. Jeg har brukt 

uformelle intervjuer, med utgangspunkt i en intervjuguide. Denne intervjuguiden ble brukt som 

en tematisk huskeliste ved gjennomføring av intervjuene. Jeg valgte å gå frem slik for å kunne 

forholde meg mest mulig nøytralt til prosessenes forløp. Jeg kunne la svarerne snakke fritt, bare 

styrt av de temaer jeg var opptatt av. Utover å bringe inn temaene, styrte jeg bare med å stille 

oppklarende spørsmål. Hadde jeg hatt et mer strukturert spørreskjema som utgangspunkt, ville 

jeg både kunnet miste mye informasjon og i tillegg ha presset svarerne inn i en logikk som kunne 

gitt et misvisende inntrykk av prosessenes forløp. Askheim og Grennes skriver at slike, mer 

samtalende, intervjuer (dybdeintervjuer) er ”intervjuer med enkeltpersoner der man ikke er 

bundet av et ferdig oppsatt spørreskjema med forhåndskodede svaralternativer” (Askeheim og 

Grennes, 2008, s 87). Jeg hadde i noen grad forhåndslagede spørsmål, men altså ikke 

forhåndslagede svaralternativer. De forhåndslagede spørsmålene var imidlertid også bare en del 

av de spørsmål jeg stilte. Svarernes svar førte ofte til nye spørsmål fra min side. Mine intervjuer 

var slik bare nokså moderat strukturerte.   

  

Intervjuene varte fra 20 til 60 minutter, alt etter hvor mye informantene ønsket å si og hvilke 

tanker de hadde om temaet. For at intervjuene skulle bli mest mulig naturlige, og for at jeg skulle 

få med alt som ble sagt mest mulig korrekt, tok jeg dem opp på bånd.  
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3.2 Utvelgelse av informanter; observasjon 

Som intervjuobjekter ønsket jeg å ha personer jeg hadde grunn til å tro hadde mye å fortelle om 

de prosessene jeg ønsket å studere. Valget var da ikke så vanskelig. Jeg valgte sykepleiere som 

hadde kjennskap både til de gamle og de nye prosedyrer. Hva gjaldt de siste, var det viktig at 

mine intervjuobjekter hadde hatt en aktiv rolle i implementeringen av SVK-prosedyrene, eller i 

det minste hadde satt seg inn i prosedyrebeskrivelsen og deltatt i opplæringen i bruken av dem. 

De sykepleierne jeg intervjuet hadde jobbet fra ett år til over 15 år, og en av dem hadde også 

vært med i arbeidsgruppen for utviklingen av de nye prosedyrene.  

 

Utvalget av intervjuobjekter ble gjort i samarbeid med seksjonsoversykepleierne ved Medisinsk 

klinikk. Jeg intervjuet to ledere i to ulike seksjoner (seksjonsoversykepleierne), den ene 

fagutviklingssykepleieren som laget prosedyrene (og uformelt med den andre) og ni sykepleiere 

som var i direkte pasientrettet arbeid. Mine intervjuobjekter (informanter) kommer altså både fra 

det kliniske ledernivået og arbeidstakernivået, og fra de ulike aktuelle avdelinger. Alle 

intervjuobjektene er kvinner.  

 

Informantene ble kontaktet og forespurt via e-post, telefon eller brev. De ble først kontaktet av 

sin egen leder, og deretter av meg. Undersøkelsen var naturligvis frivillig og alle som ble 

forespurt, ville delta.  

 

Det ble gjennomført totalt 12 intervjuer. De ble foretatt i perioden mars – april 2008. I tillegg til 

intervjuene ble det gjennomført noen samtaler i etterkant (august 2009) for å sammenligne 

praksis ved denne klinikken med praksis ved andre klinikker ved Rikshospitalet. Her tok jeg 

kontakt med fagutviklingssykepleiere ved en annen klinikk, Kirurgisk klinikk, nærmere bestemt 

Generell intensiv. Dette er en avdeling hvor det ligger svært kritisk syke pasienter, og alle bruker 

SVK. Noen pasienter som tilhører Medisinsk avdeling vil av og til, i et kritisk behandlingsforløp, 

ligge ved denne avdelingen før de blir overflyttet til ”moderavdelingen” i Medisinsk klinikk 

igjen.  

 

De nye prosedyrene ble innført i en klinikk jeg kjenner og er en del av. Slik sett har jeg også hele 

tiden drevet en form for uformell observasjon. Denne observasjonen har vært og er av betydning 

for den måten jeg tolker den informasjon jeg ellers får gjennom dokumenter og intervjuer. Den er 
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med på å skape min ”forforståelse” – en forståelse som både er til nytte og til ”forstyrrelse”; kfr. 

nedenfor. 

 

3.3 Metodekritikk 

Ved kvantitative undersøkelser er det utviklet nokså detaljerte regler for hvordan man kan og 

skal samle inn data og hvordan man kan og skal tolke dem. Også for kvalitative undersøkelser 

finnes det regler, men de er ikke så detaljerte og ikke så formaliserte. Reglene krever at det 

anvendes en del skjønn, spesielt er det tilfellet når det gjelder tolkningen av informasjonen. 

Reglene er mer detaljerte når det gjelder innsamlingen. Innen historie omtales således ofte disse 

regler som regler for kildekritikk. Også innen ”intervjufagene” gjelder metodereglene særlig 

hvordan intervjuskjemaer (spørreskjemaer) skal lages og hvordan intervjuer skal gjennomføres. 

”Observasjonsfagene” er også spesielt opptatt av datainnsamlingen. Disse fagenes 

datainnsamlingsorientering gjør også at fagenes metodelærer peker i retning av empirinær 

databehandling og –presentasjon: Forskerne advares mot ”spekulasjon”, samtidig som det er dem 

som ”spekulerer” best og dristigst som ofte får mest oppmerksomhet.  

 

Ved kvantitative undersøkelser kan man få sagt en del om hele den virkelighet man studerer, og 

få sagt det nokså presist. Man kan få beskrevet trender på en nøyaktig måte og man kan få 

beskrevet fordelinger på en presis måte. Ved kvalitative undersøkelser, som min, kan man ikke 

på samme presise og sikre måte uttale seg om ”helheten”. Man kan imidlertid komme den 

konkrete og detaljerte virkeligheten nærmere inn på livet, og kan slik blant annet lettere få øye på 

”mekanismer” eller ”prinsipper”. Slik kan man også komme på sporet av interessante hypoteser 

man siden kan teste kvantitativt. 

 

Forutsetningen for å få tak i ”mekanismene” på en troverdig måte, er imidlertid at man har sett 

etter og funnet de ”riktige” data, at man forstår dem riktig og at man kobler dem til teori på en 

fruktbar måte. Også i kvalitativ forskning stilles det derfor krav både om datareliabilitet 

(datapålitelighet) og datavaliditet (datagyldighet).  

 

I min undersøkelse er de største utfordringene knyttet til intervjuene, og jeg skal derfor her 

konsentrere meg om dem, og spesielt om pålitelighetsspørsmålene. 

 

Siden intervjuene foregikk ved Medisinsk klinikk der jeg selv jobbet, kjente jeg mange av 

informantene fra før. Dette var fra en objektivitetssynsvinkel uheldig (Askheim og Grennes, 
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2008). Det kunne for eksempel føre til at informantene var engstelige for å uttale seg kritisk om 

det jeg spurte om (og slik gjøre mine data mindre pålitelige). For å motvirke det forsøkte jeg å 

skape et klima av tillit og åpenhet rundt intervjuene.  

 

Mitt kroppsspråk, som gjerne er tydelig, påvirket allikevel kanskje informantene. Jeg kan ha 

påvirket hvordan de besvarte mine spørsmål, men kanskje også ha påvirket måten de tenkte om 

det jeg spurte om. Mine spørsmål kan ha hatt et kontekstuelt preg som mer var mitt enn deres, og 

jeg kan slik ha tvunget dem inn i forståelsesmåter som ikke helt var deres. Jeg forsøkte å 

motvirke denne intervjuervirkningen både gjennom oppfølgings- og utdypingsspørsmål, og ved 

stadig å la intervjuobjektene snakke fritt, uten at jeg intervenerte og forsøkte å styre dem.   

 

På forhånd hadde jeg tanker om hva jeg trodde jeg ville få av svar hos informantene, altså en 

forforståelse av virkeligheten. Det var viktig at jeg var bevisst på dette i intervjusituasjonen, fordi 

da ble det lettere å skille egen forforståelse fra de nye inntrykkene som møtte meg. Men det jeg 

hadde med meg av forforståelse, kunnskaper og holdninger har naturlig nok også påvirket 

hvordan jeg har tolket og bearbeidet dataene.   

 

Jeg har etterpå forsøkt å ”korrigere” min egen forforståelse blant annet ved å være ekstra vàr for 

synspunkter jeg ikke umiddelbart får assosiasjoner av: Kan de sette meg på sporet av andre 

tolkninger enn dem jeg på forhånd hadde? Jeg vil ellers føye til at min mangel på objektiv 

distanse også har en annen, nyttig side, den informerte: Inhabilitet og kompetanse går gjerne 

sammen – som habilitet og ”inkompetanse” kan gjøre det. 

 

Teoretisk er jeg, som det vil fremgå av teoridiskusjonen, særlig opptatt av hvordan det nye 

kliniske styringsregime, med standardisering av omsorgen, slår igjennom i et miljø hvor også 

tradisjoner og skjønnsutøvelse står sterkt. Siden det jeg studerer er et standardiseringsprosjekt, er 

gyldighets- og relevansproblemene mindre. Det kan imidlertid være at min teoretiske opptatthet, 

kan ha påvirket måten jeg har spurt, og hørt, på, og for så vidt også måten jeg har ”konversert” 

med de skriftlige kildene på. Jeg har forsøkt å begrense disse problemene delvis som jeg allerede 

har redegjort for, og delvis ved å la dem jeg har studert få ”forhåndslese” min oppgave. Jeg har 

også invitert studieobjeketene til å kommentere mine iakttagelser og tolkninger. 

  



 

 15  

3.4 Etikk 

Etiske dilemmaer kan oppstå i alle trinnene av prosjektarbeidet, under datainnsamlingen og 

observasjonen og i analyse- og tolkningsprosessen. Måten forskeren håndterer disse dilemmaene 

på kan påvirke hans eller hennes autoritet overfor intervjuobjektene og dermed også hvordan 

disse svarer, endog om de vil fortsette å svare (Thagaard, 2003). 

 

Som nevnt valgte jeg i dette prosjektet blant annet å bruke kvalitative intervjuer ved 

innsamlingen av data. Dette medførte ulike etiske problemstillinger det var nødvendig å ha tenkt 

igjennom på forhånd. For det første var det viktig å få informert samtykke fra hver informant. 

Jeg gjorde det ved å sende ut et informasjonsbrev pr. e-post til seksjonsoversykepleierne på 

forhånd. Her redegjorde jeg for hensikten med oppgaven. Jeg gjentok også dette i forkant av 

intervjuene. Jeg presiserte at intervjuene var frivillige, og at deltagerne når som helt i løpet av 

intervjuet, eller etterpå, kunne trekke sin deltagelse.  

I forbindelse med intervjuene ble hensynet til det informerte samtykke ivaretatt ved at 

seksjonsoversykepleierne først (muntlig) tok kontakt med de aktuelle informanter. Deretter tok 

jeg kontakt med informantene i forkant av intervjuet, både skriftlig og muntlig.  

 

All informasjon som kom fram i intervjuene ble behandlet konfidensielt. Alle dokumenter som 

inneholdt personopplysninger har vært tilgjengelig kun for meg og min veileder.  

 

For å kunne analysere og drøfte data, var det viktig at den informasjonen som kom frem ble 

koblet til informantens stilling innenfor hierarkiet. For dem som er kjent med det interne 

systemet kan det være mulig å identifisere informantene. Det ble derfor vanskelig å love 

informantene full anonymitet. Jeg la vekt på at min oppgave var å se på prosessen med å lage en 

evidensbasert prosedyre på de ulike nivåene i organisasjonen og hvordan denne fungerte som et 

arbeidsverktøy i klinikken, og hva vi kunne lære av disse erfaringene ved utarbeidelsen av 

prosedyrer senere.  Intervjuet skulle gjelde selve prosessen og informantens oppfatninger om 

prosedyrene som et arbeidsverktøy. På denne måten ville ikke intervjuet omhandle informantene 

personlig og ville ikke kunne gi inntrykk av at det var han/hun som ble evaluert. Dette informerte 

jeg om i forkant av intervjuene, og kun én person opplevde dette som et problem. 

Fagutviklingssykepleieren som hadde ansvaret for prosedyrene, ønsket derfor ikke at min ferdige 

oppgave skulle være alment tilgjengelig. Hun var redd for at personer som hadde deltatt i 

prosjektet ville bli såret og lei seg hvis det kom fram opplysninger som kunne spores tilbake til 

enkeltpersoner. Jeg har derfor lovet at oppgaven skal klausuleres.  
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Det ble også skrevet en kontrakt mellom dem som laget prosedyrene og meg i forkant av 

intervjuet (vedlegg). Dette ble gjort for å sikre at informasjon som kom frem i mitt arbeid ikke 

var sammenfallende med, eller foregrep, den informasjon som ble presentert i en artikkel som 

skulle skrives i etterkant av innføringen av de nye SVK-prosedyrene.  
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4.0 Definisjoner og ordforklaringer 

For at oppgaven skal kunne leses av personer som ikke kjenner terminologien i helsevesenet, 

følger her noen definisjoner og ordforklaringer.  

 

4.1 SVK (sentralt venekateter) 

SVK er et kateter plassert i en stor vene i halsen, brystet eller lysken. SVK settes inn av en lege 

når pasienten trenger mer intensiv overvåkning, for å få en bedre oversikt over væskestatusen og 

for bedre å kunne bruke medisiner som skal gis direkte i blodet til pasienten. 

 

Avhengig av bruksområde har kateteret mellom ett og fem lumen (slanger) som gjennomskylles 

med saltvann og/eller heparinoppløsning for å holde kateteret åpent og for å forebygge infeksjon. 

Et SVK ligger ofte inne over en lengre tidsperiode. Aseptisk teknikka er svært viktig når man 

håndterer SVK, fordi kateteret kan fungere som en inngangsport for bakterier og virus. SVK 

håndteres av helsepersonell og er et vanlig brukt kateter i spesialisthelsetjenesten.  

 

4.2 Prosedyre 

Prosedyrer er systematiske beskrivelser av framgangsmåter og arbeidsfordeling for avgrensede 

oppgaver i bedrifter og i prosjekter. Gjennom prosedyrebeskrivelsene fastlegges også 

ansvarsforholdene. Prosedyrebeskrivelser inngår ikke i innholdet i en lærebok. 

 

4.3 Skjønnsutøvelse 

Vi snakker ofte om den store betydningen av godt klinisk skjønn. Vi har honnøruttrykkene sunn 

fornuft og sunt bondevett, men vi har også negativt ladede uttrykk som at common sense is the 

most uncommon of all senses (Øgard, 2001). 

I ordboka er skjønn forklart som forstand, bedømmelse, verdifastsetting og dømmekraft. Skjønn 

er en vurderende aktivitet som må utøves når det formelle kunnskapsgrunnlaget, og de aktuelle 

regelverk, for det man skal gjøre ikke alene gir svaret. 

                                                           
a
Aseptisk teknikk betyr at en fjerner mest mulig av de patogene mikrobene fra et arbeidsområde, for eksempel ved huddesinfeksjon før et 

inngrep. Det betyr at en renser det området en skal jobbe med. Desinfeksjon av både hud og utstyr er antiseptiske metoder. 
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 5.0 Fremveksten av evidensbasert medisin 

Antall sykepleiere økte kraftig på 70-tallet da sykepleierutdanningen ble lagt under høgskolen. 

En skulle spesialisere seg; nye behandlingsmetoder og mer avansert utstyr krevde økt kunnskap. 

Man skulle være mer effektiv og behandlingen ble sett på som en vare og pasientene var blitt 

krevende kunder (Fosse, 2005). Denne effektiviseringen førte til at nytt utstyr løpende ble 

introdusert. Samtidig ble det, ikke minst på grunn av det nye utstyret, ”oppdaget” flere lidelser 

enn før. Disse lidelsene ble, eller fremstod som, stadig mer komplekse. Det kom nye og bedre 

medisiner og pasienter etterspurte tjenester som før ikke fantes.  

 

Generelt sett tar nordmenn i dag mer utdanning og er mer bevisst på hva de vil og ønsker. 

Dagens pasient kommer forberedt til legen, kjenner de moderne behandlingsmetodene og har 

ofte meninger og synspunkter om behandlingen. Det stilles krav til forutsigbarhet og kvalitet. 

Man vil gjerne velge sin egen lege, sitt sykehus og nesten sin helsetilstand. Holdningene og 

forventningene endres. Folk aksepterer ikke sine rynker lenger, tyr til plastisk kirurgi for å få en 

fasong de liker bedre og fettsuger knær for å stramme opp bena. Slik blir de, eller skal de bli, 

(Fosse, 2005 og Lian, 2003). Også dette har bidratt til at etterspørselen etter helsetjenester har 

økt de senere årene. Det har igjen ført til krav fra dem som betaler for tjenestene, i praksis særlig 

fra myndighetene, om økt effektivitet og strengere prioritering. I denne situasjonen må 

klinikerne, ikke minst legene, foreta valg både på vegne av pasientene og av samfunnet. Det blir 

ofte en vanskelig balansegang: pasientenes interesser må avveies mot samfunnets, altså 

betalernes.   

 

Den tilbudsdrevne utviklingen har gjort helsevesenet stadig dyrere og har slik altså økt presset 

for å effektivisere. I praksis skjer denne effektiviseringen som en form for industrialisering 

(Fosse, 2005). Dyre mennesker og dyrt utstyr erstattes med billigere mennesker og, etter hvert, 

med billigere maskiner. Omsorgen blir slik mer maskinelt basert og omsorgsyterne opptrer stadig 

mer maskinelt. Det siste viser seg spesielt ved at omsorgen blir brutt ned til svært standardiserte, 

helst evidensbaserte, prosedyrer. 

 

I følge Sackett et al (1996) har den evidensbaserte medisinen sin opprinnelse fra Paris i første 

halvdel av 1800-tallet. Det var tre leger på den tiden som skulle få stor betydning for utviklingen 

av den moderne medisinen. Bichat utviklet kunnskap innen patologisk anatomi og vevslære, 

Magendie jobbet med eksperimentell fysiologi. Den siste, Louis, innførte bruken av 

kontrollgrupper og statistisk metode innen medisinen (Ekeli, 2002, Boge og Martinsen, 2006). 
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Ekeli hevder at disse tre legene skapte normen og metoden for vitenskapelighet innenfor 

medisinen som fag. Den verdslige sykepleien i kjølvannet av at medisinen utvikler seg til et 

klinisk, positivt vitenskapelig fag, fra begynnelsen av det 19. århundre, men særlig fra annen 

halvdel av dette århundret. Det er derfor sannsynlig at medisinen har definert 

mulighetsbetingelsene for sykepleien som vitenskap (Larsen, 2006). 

 

Evidensbasert virksomhet kan defineres slik: 

 

 Evidence-based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current,

 best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice 

 of evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with the 

 best available external clinical evidence from systematic research. 

          (Sackett et. al 1997) 

 

Ordet evidens stammer fra latin og betyr klarhet, tydelighet og visshet. Evidens forstås vanligvis 

som bevis, og knyttes tradisjonelt til juridisk og naturvitenskapelig bruk av fakta som en i 

utgangpunktet forestiller seg er ugjendrivelige (Marthinsen og Tjelflaat, 2003). Å utvikle og 

bruke evidensbasert kunnskap fordrer evne og vilje til å erkjenne egne kunnskapsbehov, til å 

lære og innhente kvalitetsinformasjon og til kritisk å fortolke og tilrettelegge denne kunnskapen i 

behandlingen av og konsultasjonen med pasienten, til pasientens beste. (Klovning, 1998).  

 

Evidensbasert medisin ble for alvor kjent på 1990-tallet (Nortvedt et al., 2004, Ekeli 2002). 

Grunnleggeren av den evidensbaserte medisinen kan man (kanskje) si var briten Archie 

Cochrane. Gjennom sin bok Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health 

Services, som kom i 1972, påpekte han blant annet at legene hadde for liten kunnskap om 

effekten av ulike helsetiltak. For å bøte på det tok han til orde for å knytte klinisk praksis og 

forskning tettere sammen. Spesielt arguemnterte han for å prøve ut de ulike terapeutiske tiltak 

gjennom randomiserte og kontrollerte forsøk før man ”sertifiserte” dem. Slik kunne man gradvis 

få luket ut ineffektive, og ofte også unødig dyre, måter å behandle pasienter på.  

 

Oftest omtales idag randomiserte, klinisk kontrollerte forsøk som gullstandarden for bevis innen 

medisinen. Men ikke alle behandlingstiltak kan dokumenteres ved slike kvantitative studier. 

Kvalitative metoder vil for eksempel gi den beste kunnskap om visse former for 

pasientopplevelser. Det er en utfordring, spesielt innen sykepleiefaget, å stimulere til forskning 
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som kan gi grunnlag for å etablere en høy standard, om ikke gullstandard, for 

sykepleieintervensjoner. Inspirert av Archie Cochrane ble i 1988 det såkalte Cochranebiblioteket 

opprettet, et bibliotek som har som mål å gjøre kvalifisert helseinformasjon tilgjengelig for både 

fagfolk og publikum. Ved systematisk å sammenlikne og vurdere tilgjengelig helseforskning gir 

Cochranebiblioteket et godt grunnlag for informerte beslutninger om helse og sykdom og er pr i 

dag den mest omfattende informasjonskilden på området (www.wikipedia.no).  

 

Begrepene evidensbasert kunnskap, evidensbasert praksis, evidensbasert medisin og 

kunnskapsbasert praksis brukes om hverandre. ”Evidensbasert” er dermed blitt et svært 

omfattende begrep, og en slags sekkebetegnelse for alt som faglig er positivt. Ved evidensbasert 

kunnskap mener man oppdatert kunnskap som er kritisk vurdert og at man på bakgrunn av 

gruppedesign kan si at den virker for en statistisk gjennomsnittspasient, uavhengig av kontekst 

(Ekeland, 2003). M.Nortvedt et al. (2004). Det tas ikke hensyn til variasjonene hos hver enkelt 

pasient i jakten på ”sannheten”. Evidensbasert medisin vil derfor ikke nødvendigvis være den 

rette behandlingen for den enkelte pasient. Det er ofte en rekke individuelle forhold det også må 

tas hensyn til, som hvilke andre sykdommer pasienten eventuelt har, pasientens sykehistorie og 

arvelighetsforhold, pasientens alder, kjønn og kulturelle bakgrunn, hvordan pasienten ”tar”, og 

forstår, sin situasjon, hvilken sosial situasjon pasienten har og hvilken evne pasienten har til å 

følge råd og, mer allment, bli sin egen ”lege”.  Det spesifiseres imidlertid ikke hva som skal veie 

tyngst, hvis disse er motstridende. I følge Berg betyr dette igjen at klinisk praksis blir «redusert» 

til mer og mer presist beskrevne og vitenskapelige dokumenterte prosedyrer, og teoretikerne på 

denne måten tar en slags kontroll over klinisk praksis (Berg, 2005).  

 

Det er altså mangt som må kartlegges og vurderes for å finne ut hva som er riktig for den enkelte 

pasient (Ekeland, 2003). Da må behandleren bruke skjønn. Men prosedyrer og rutiner lages 

nettopp for å begrense, eller avgrense, denne skjønnsutøvelsen. Det betyr ikke at skjønnet 

formelt blir satt til side. Evidensbasert kunnskap og dens tenkemåte kan skape problemer hvis 

det blir den store kunnskapen, og anvendes mekanisk. Det understrekes også av de ”EBM-

ansvarlige”. De minner om at det skal foretas en individuell vurdering av pasientene. For 

behandlerne virker imidlertid ofte standardene bydende. Behandlerne vet at hvis de følger 

retningslinjene står de tryggere, om ikke helt trygt, og at de blir personlig ansvarlige hvis de 

bruker skjønn og avviker fra retningslinjene.  
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SVK-prosedyrene som ble utarbeidet i Medisinsk klinikk, gir et inntrykk av hvordan teorien 

styrer praksis, som Berg (2005) sier. Prosedyrene er teknisk krevende, og svært detaljert. De er 

basert på vitenskapelig dokumenterte artikler om blant annet trykkteknikk, håndgrep, sterile 

metoder osv. Forfatterne av de nye prosedyrene ønsket å lage prosedyrer som var så detaljert at 

ingen var i tvil om hvordan de skulle utføres.  

5.1 Kunnskap og klinisk skjønn 

Evidensbasert sykepleie støtter seg til samme definisjon som evidensbasert medisin. Evidens 

viser prioriteringen av aktuell kunnskap som skal brukes når såkalt evidensbasert sykepleie skal 

utføres (Nortvedt og Hanssen, 2001). Ericksson et al (1999), sier at evidens er noe som baserer 

seg på kunnskap. Kunnskap er i prinsippet teori. Jo dypere kunnskapen er, jo mer teoretisk blir 

den. Prosedyrer er, eller skal i prinsippet være, konkretiseringer av teorien. Samtidig er de selv, 

overfor praksis, en slags teori, en ”oppskrift” (Benner et al., 1996). Når prosedyrer skal tas i bruk 

i praksis må klinikeren alltid i noen grad utøve skjønn. Man må bestemme hvilken eller hvilke 

prosedyrer som er relevante, og eventuelt hvor relevante den eller de er. Når man så skal handle, 

må man vite hvordan hun skal gjøre det. Man må beherske visse ferdigheter, også slik at de er 

tilpasset en selv og slik kan tilpasse dem pasienten. Det er viktig med praktisk kunnskap, en 

kunnskap som går utover det teoretiske og boklige, og som er basert på erfaring, veiledning, 

kollegial erfarings- og meningsutveksling og imitasjon (av mer erfarne kolleger) (Kirkevold, 

1996). Sykepleieren kan lære seg de nye SVK-prosedyrene ved å lese den omfattende 

beskrivelsen av dem, gjennom formell opplæring og trening, men kommer ikke utenom den mer 

”gammeldagse” erfaringslæring, det Schön kaller refleksiv praksis (”reflective practice”) (Schön, 

1983). 

 

”Klinisk skjønn er uttrykk for et faglig skjønn og vil si å handle godt, riktig og hensiktsmessig i 

forhold til pasienter og klienter”, skriver Avlsvåg (Avlsvåg, 2002, side 108). Avlsvåg fremholder 

videre at den faglige kunnskapen er grunnlaget for skjønnsutøvelsen, men når utøves, er det med 

fleksibilitet overfor fastlagte retningslinjer. Skjønnet brukes i de situasjoner hvor det ikke er 

opplagt hva som skal gjøres i situasjonen: ”Skjønnsmessige overveielser og kloke handlingsvalg 

innebærer besinnelse, bestemmelse og bedømmelse, forstand og fornuft, oppfinnsomhet og 

godhet. Dette er egenskaper som utvikles i møte med konkrete, mangetydige og kompliserte 

situasjoner”, skriver Avlsvåg (Alvsvåg, 2002, s. 212). Å utøve skjønn er å vise klokskap.  
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Martinsen (1993) understreker at det kliniske eller faglige skjønnet består av både teoretisk og 

praktisk kunnskap. Skjønnet kan ikke være fanget i retningslinjer og prosedyrer. Da taper det sin 

karakter av å være skjønn. For så vidt som skjønnet både går forut for, og kommer etter, 

prosedyrene, er den praktiske kunnskapen for henne den mest grunnleggende (Martinsen, 1993).  

5.2 Accountability 

Det engelske ordet ”accountability” er i ordbøker oversatt med ansvarlighet og i medisinske 

fagmiljøer med etterrettelighet. Det stilles, i klinikken, krav om dokumentasjon av 

behandlingsresultater samt om at de metoder man bruker i behandlingen av pasienter er 

velrennomerte (Light og Aasland).  

 

I Stortingsmelding nr. 26 (1999 – 2000) om verdier for den norske helsetjenesten, legges det 

føringer for kunnskapsgrunnlaget den norske helsetjenesten skal baseres på. Meldingen 

understreker at det er en mangel på et vitenskapelig etterprøvd kunnskapsgrunnlag i store deler 

av helsetjenesten, og at innføringen av et slikt krever en helt ny form for profesjonalitet:  

 

”En profesjonell er en som mestrer en verdifull, avansert fagkunnskap og ferdigheter, og som 

anvender dette på klienter (eller pasienter) etter en anerkjent og målbar standard”. 

 (Stortingsmelding nr. 26, 1999 – 2000 Om verdiar for den norske helsetenesta) 

 

Utfordringene ligger hos de ulike faggruppene til selv å medvirke i utviklingen av et tydelig 

grunnlag for faglig forsvarlig arbeid. Det legges vekt på at kunnskapsgrunnlaget for den norske 

helsetjenesten skal bygge både på tradisjoner og praksis i de ulike fagene, og det beste 

kunnskapsgrunnlaget som en til enhver tid finner (Nordtvedt og Hansen 2001: 3). Denne 

stortingsmeldingen, sammen med de nye helselovene, danner et klart bilde av at myndighetene 

forventer at praksis baseres på god og uavhengig forskning og at faggruppene holder seg 

oppdatert og tilbyr pasientene den beste pleie og behandling basert på nyere kunnskap 

(Nordtvedt og Hansen 2001: 3).  

 

5.2.1 Endrede roller 

Tidligere var det slik at enkeltleger bestemte behandlingen for den enkelte pasient, og derfor 

også måtte ta ansvar for det som ble gjort, på godt og vondt. Tanken bak dette var at en uheldig 

hendelse skyldes at ett enkelt menneske hadde sviktet, og at alle andre i systemet var skyldfrie 

(syndebukkmodell) (Hjort, 2007). Slik er det ikke i dag. Forholdet mellom lege og pasient er 
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endret. I dag krever pasienten i større og økende grad å få delta i sin egen behandling. Fritt 

sykehusvalg bidrar til at man må dokumentere at den behandlingen pasienten får er den beste 

eller like god som den beste.  

 

Nedenfor vises en tabell fra Light og Aasland som illustrerer endringene i legerollen:  

 

Modell fra Light og Aasland:  

Den tradisjonelle legerollen  Den nye legerollen  
Basert på klinisk autonomi  Basert på åpenhet og dokumenterbarhet 

(accountability)  
Kvalitet med hovedvekt på prosess og 
individuell kompetanse, derfor stor 
variasjon i effektivitet og kvalitet  

Kvalitet basert på forskningsbaserte resultatmål. 
Kliniske retningslinjer, prosedyrepermer, 
protokoller, beslutningstrær  

Grenspesialisering og 
sykehusbehandling som faglig og 
prestisjemessig tyngdepunkt  

Hovedvekt på primærhelsetjenste, forebygging og 
helseadministrasjon. Grenspesialisering og 
sykehusbehandling blir sekundært Nye 
elitegrupper er «kunnskapsatleter» og helseledere  

Legebasert praksis. De oppgavene 
legene ikke ønsker å ha, delegeres til 
sykepleiere og andre faggrupper  

Kunnskaps- og ferdighetsbasert praksis. Leger 
koordinerer og gjør det andre ikke kan gjøre  

Innrettet mot å behandle syke, spesielt 
de akutt syke  

Innrettet mot å maksimere pasientenes velvære og 
funksjon og evne til å takle kroniske tilstander  

 

De to kommenterer blant annet tabellen slik: ”Den nye legen baserer seg på kvalitetsmål og retningslinjer utviklet av 
kliniske forskerteam, med rom for klinisk skjønn der det er nødvendig. Det sentrale er etterretteligheten 
(accountability), det vil si, alltid å kunne dokumentere hva som gjøres og hvorfor. Jo mer man fraviker fra det som 
er en standard prosedyre, desto viktigere blir det å dokumentere…” ”Den nye legen gjenoppretter legeprofesjonenes 
intensjon om å hjelpe pasientene og samfunnet ved å maksimere helse og funksjon. Derfor er den nye legen opptatt 
av forebygging, pasientopplæring, primærhelsetjeneste og samfunnsmedisin – sykehusmedisin og subspesialisering 
kommer i annen rekke. Den nye legen delegerer så mange oppgaver som mulig til andre, og arbeider gjerne i 
tverrfaglig team” (Light og Aasland, 2003).  
 

5.2.2 Feil eller uheldige hendelser 

Dagens helsevesen er svært komplekst og bygger på samarbeid mellom flere, og ofte er det 

derfor sammensatte årsaker til at det oppstår svikt i systemet (systemsviktmodell) (Hjort, 2007). 

Uheldige hendelser kan skyldes at helsepersonell har handlet kritikkverdig eller at 

organisasjonen ikke har et godt nok system for å unngå at feil blir gjort. Et system består av deler 

som er kombinert på en slik måte at de mål man har, blir nådd. Systemene er tverrfaglige og 

omfatter mennesker som har forskjellig utdanning og bakgrunn, og som skal samarbeide på en 

”sømløs” måte. Jo mer sammensatt systemet er, og jo mer det står under tids- og ressurspress, 

desto mer sårbart er det (Hjort, 2007). Slik sett har sykehussystemets sårbarhet lenge vært 

økende. Den økende sårbarhet kan og blir møtt med mottiltak. Man forsøker å gjøre sykehuset 
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mer ”resilient”. Man setter det i stand til å tåle uvanlige og uventede påkjenninger, og gir det en 

slags motstandskraft mot feil og uheldige hendelser (Hjort, 2007).  

 

Men ”problemet” er at systemet er utviklet av mennesker og ledes av mennesker, og derfor kan 

det heller aldri bli perfekt. Det er menneskelig å feile og mennesker er ikke programmerte 

roboter (Hjort 2007). Bivirkninger eller komplikasjoner er påregnelige risikoer og er derfor 

prinsipielt forskjellige fra uheldige hendelser (Hjort 2007). I praksis kan det imidlertid være 

vanskelig å skille mellom disse fordi resultatet kan være nøyaktig det samme. En postoperativ 

infeksjon kan skyldes naturlig risiko, men kan også skyldes dårlig hygiene eller at man har valgt 

en uheldig kirurgisk teknikk. Svikt i systemet kan også skyldes dårlig organisering av arbeidet, 

manglende retningslinjer, dårlige samarbeidsrutiner og dårlig kommunikasjon, utdanningsnivå 

og underbemanning (Hjort, 2007). Uheldige hendelser kan videre skyldes menneskelig svikt 

relatert til inkompetanse, tretthet, misbruk av rusmidler og slurv, for å nevne noe. Dette er store 

problemer både for helsepersonellet og for pasientene. Likevel er det langt sjeldnere at 

menneskelig svikt er årsak til uheldige hendelser enn systemfeilene. Å arbeide med kultur for 

god kvalitet og sikkerhet er derfor viktig. Vi må finne ut hvorfor feil har oppstått, og om 

arbeidsoppgaver og rutiner kan endres for å unngå at den samme feilen skjer igjen. For å unngå 

at flere gjør de samme feilene, lages prosedyrer og rutiner som skal sikre at alle som skal utføre 

en prosedyre, gjør dette på samme måte. Vi systematiserer kunnskapen vår, og lager system i 

systemet. Og aller helst skal det være basert på evidens.  

 

Under intervjuene, ble det lagt vekt på prosedyren som heter ”Tilkobling og frakobling av 

SVK/dialysekateter” (Det vil derfor være flere informanter som refererer kun til denne 

prosedyren, selv om det snakkes om håndboken; ”de nye prosedyrene”). Det var fra 

seksjonsledernes side et ønske om å få en felles, mer konkretisert prosedyre for hele klinikken. 

Lederne så at sykepleierne hadde ulike syn på hvordan prosedyren skulle utføres og det ble 

skrevet avvik i forbindelse med dette. Avviksmeldinger ble, naturlig nok, tolket som at 

prosedyren var utført på feil måte.  

 

5.3 Hvorfor og hvordan beslutninger fattes 

Rikshospitalets Forbedringsprosjekt var et prosjekt som skulle gjøre klinikken bedre i stand til å 

møte eksisterende og fremtidige økonomiske og faglige krav. Økonomisk var siktemålet å bringe 

klinikken og sykehuset i økonomisk balanse og så å skaffe et økonomisk handlingsrom som 

kunne gjøre det mulig å styrke forskningen og fagutviklingen ved sykehuset. Like før 



 

 25  

Forbedringsprosjektet ble satt i gang, ble det, som nevnt, bestemt at de eksisterende prosedyrer 

for SVK ved Medisinsk klinikk skulle revideres. Denne revisjonen var slik sett et tiltak som mer, 

om enn ikke bare, var knyttet til Forbedringsprosjektets faglige siktemål.  

 

5.3.1 Endringskapasitet 

Kravet til organisasjoner om å tilpasse seg, er mer eller mindre kontinuerlig, er stort. Ny 

teknologi må identifiseres og implementeres, og nye produkter må utvikles. I tillegg må 

organisasjoner tilpasse seg endringer i forholdet til sine interessegrupper. 

Organisasjonsstrukturen, men også organisasjonspraksisen, må utvikles og tilpasses hvis 

organisasjonen skal fortsette å lykkes. Jo mer tilpasningsdyktig en organisasjon er, jo større 

sjanser har den for å fortsette å lykkes (Meyer og Stensaker, 2005).  

 

Endringskapasitet kan defineres som «evnen til å kunne gjennomføre nødvendige endringer uten 

å påføre organisasjonen unødvendige kostnader» (Meyer og Stensaker, 2005: 2). Det å 

gjennomføre endring er ikke nok dersom kunder og ansatte blir oversett på grunn av endringene, 

og det langsiktige arbeid blir skadelidende (Meyer og Stensaker, 2005). En nøkkelsuksessfaktor 

for ledelsen er derfor å finne en balanse mellom ressursene brukt i endringsprosessen og i den 

daglige drift, (Meyer og Stensaker, 2006) noe som kan være en stor utfordring. Dersom mange 

ansatte i en organisasjon har stor endringskapasitet, vil en kunne si at organisasjonen også har 

stor kapasitet for endring. En kan også hevde at organisasjonen kan ha endringskapasitet i seg 

selv, gjennom etablerte systemer og rutiner og kultur på organisasjonsnivå (Myer og Stensaker, 

2005).  

 

Jacobsen (2005) sier at mennesker generelt sett oppfatter store endringer som krevende og 

mindre endringer som mindre krevende og mer som en naturlig utvikling (Jacobsen, 2005). 

Forbedringsprosjektet i Medisinsk klinikk var et større prosjekt enn revideringen av SVK-

prosedyrene. Men også små endringer kan bety at mange arbeidstagere må tenke, føle og gjøre 

noe annerledes (Stangeland), og kan slik være mer krevende enn endringens formelle omfang 

kan tyde på. Denne ”lille” endringen skulle bli et eksempel på at også små endringer kan skape 

uro og motstand og derfor kan ta tid. De nye SVK-prosedyrene var ikke fullt ut innført før de var 

det i praksis, det vil si, før alle aktuelle sykepleiere hadde tatt dem lojalt og helst positivt i bruk.  
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5.3.2 Livssyklusmodellen 

Livssyklusmodellen (the lifecycle model), beskrives av Van de Ven og Poole (1995) som en 

modell basert på antakelsen om at endringer skjer på en spesiell og forutbestemt måte. 

Organisasjoner endrer seg i et mønster i løpet av levetiden sin. Det åpnes for at en organisasjon 

utvikler seg fra én organisasjonsform til en annen form. Van de Ven og Poole (1995) sier at 

mange forskere har adoptert metaforen om organisk vekst som en helhetlig måte å forklare 

organisasjonens utvikling på, fra vugge til grav (Van de Ven og Poole, 1995). 

 

Mintzberg (1979) presenterer en lignende modell som han kaller ”Stages of structural 

development”, hvor utviklingen begynner med en enkel og lite formalisert struktur hvor alle 

kjenner til alt som foregår i organisasjonen. Koordineringen av oppgavene foregår ofte med 

direkte kommunikasjon og organisasjonen har lite utviklede administrative systemer med få 

regler og rutiner. Denne fasen kalles ”kreativitetsfasen”. Her består organisasjonen av gründere 

som har et klart eierforhold til det de driver med (Mintzberg, 1979). Organisasjonen er liten og 

man kommuniserer på en uformell og enkel måte og det er lett å ha oversikt. Etterhvert som 

organisasjonen vokser og blir større, blir det flere mennesker som skal forholde seg til hverandre 

og det oppstår et behov for mer formelle systemer og rutiner for å fordele arbeid, ansvar og for å 

koordinere arbeidet. Som regel innebærer denne fasen at organisasjonene utvikler et mer 

sofistikert system for overvåking og kontroll, oftest ved at man oppretter større og mer 

omfattende hierarkier. I denne fasen oppstår det en ledelseskrise og virksomheten går over i det 

han omtaler som styringsfasen (Mintzberg, 1979). 

 

Ytterligere vekst i organisasjonen øker behovet for spesialisering innenfor alle ledd. Oppgavene 

blir omfattet av flere rutiner og flere sett regler og prosedyrer blir implementert. Organisasjonen 

ansetter flere mennesker til å føre kontroll med virksomheten og hierarkiene får flere ledd. 

Organisasjonen går inn i en byråkratisk fase. Denne fasen leder over i en autonomikrise, hvor 

ledelsen tviholder på makt og ikke slipper andre til (Mintzberg, 1979). Behovet for å delegere 

oppgaver nedover i systemet tvinges fram, slik at ledelsen kan konsentrere seg om strategiske 

forhold. 

 

Når organisasjonen vokser enda mer, blir den stilt overfor nye utfordringer. Systemene for 

styring og kontroll blir for komplekse, hierarkiene skaper for lange beslutningsveier og 

ansvarsforholdene blir for uoversiktlige. Organisasjonen beveger seg mot en 

divisjonaliseringsfase (Mintzberg, 1979). Hver enkelt divisjon får ansvar for egne resultater og 
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blir kontrollert for resultatoppnåelsen, mer enn for i hvilken grad regler og rutiner blir fulgt. 

Kontrollkrise omtales som denne fasens hovedproblem. De fristilte enhetene forsøker å løsrive 

seg. Behovet for å kontrollere de løsrevne enhetene fører virksomheten over i 

koordineringsfasen, hvor bedre systemer for kontroll av de autonome enhetene innføres 

(Mintzberg, 1979).  

 

Neste utviklingstrekk er at organisasjonen går i ”oppløsning”. Hver enkelt divisjon opptrer som 

en selvstendig organisasjon og det blir problemer med å kontrollere de enkelte divisjonene. Det 

påpekes at i denne fasen søker organisasjonen å danne en matrisestruktur og å jobbe lateralt der 

enhetene (divisjonene) i større grad jobber sammen i prosjekter på tvers. Denne fasen kalles for 

samarbeidsfasen (Mintzberg, 1979).  

 

5.4 Endringsledelse 

Hennestad, Revang og Strønen (2006) viser til at erfaringer med endringer i ulike organisasjoner 

er blandet og det finnes flere mislykkede enn vellykkede forsøk på endring. 

Endringsledelseskompetanse er avgjørende for en organisasjons fortsatte eksistens.  

”Frustrasjon og oppgitthet er ikke uvanlige konsekvenser av endringsprosjekter. En gir næring til 

det som på folkemunne kalles BOHICA management; Bend Over Here It Comes Again” 

(Hennestad, Revang og Strønen, 2006). Men hovedfunnet er at det er viktighet å starte med et 

godt konsept eller en god ide (Hennestad, Revang og Strønen, 2006). 

 

Lewin og Klev (2002) (gjengitt i Hennestad, Revang og Strønen, 2006) hevder at 

organisasjonsendringer som gjennomføres ved å bytte ut en struktur mot en annen skaper mange 

kostnader, ikke minst menneskelige kostnader som frustrasjon, passivitet og distansering. Det 

bidrar til problemene at kunnskapen som finnes i organisasjonen ikke blir tatt i bruk i 

omstillingsprosessen. Innsikt om problemer, utfordringer og sterke og svake sider ved 

organisasjonen blir ikke i tilstrekkelig grad bygd inn i nye løsninger. Dermed underutnyttes 

kompetanse som finnes i organisasjonen.  

 

5.4.1 Krefter i organisasjonen 

Jacobsen (2005) hevder at det er to hovedtyper av krefter i en organisasjon. Det er de kreftene 

som ser at organisasjonen ikke fungerer godt, eller at den kunne ha fungert bedre, og som 

forsøker å få istand endring. Jacobsen kaller disse kreftene drivkrefter (Jacobsen, 2005: 45). De 
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kreftene som forsøker, kanskje aktivt, å opprettholde status quo, kaller han motkrefter. 

Endringsmotstanderne ser som regel de eksisterende forhold som bedre enn de forhold 

reformforslagene innebærer, men av og til kan motstand også skyldes at de det gjelder ønsker 

andre endringer enn de foreslåtte. Styrkeforholdet mellom drivkrefter og motkrefter er 

avgjørende for om, og i hvilken grad, det skjer endringer. Endringsledelse handler om å 

stimulere og aktivisere drivkreftene og å håndtere og redusere motkreftene slik at en planlagt 

endring kan finne sted (Jacobsen, 2005, Skogsaas og Svendsen 2006).  

 

Endringsmotkrefter i en organisasjon trenger imidlertid ikke bare være negativt for endringen. 

Motstand kan bidra til å rette oppmerksomheten mot forhold og oppgaver det ikke er tatt godt 

hensyn til, og kan dermed bidra til bedre løsninger og bedre resultater enn dem man ellers ville 

fått. Mye avhenger av ledernes måte å møte motstanden på. Møter de den konstruktivt og med 

saklig argumentasjon, kan motstanden føre til at endringen blir ekstra vellykket. Møter de den 

negativt, nedlatende og utfordrende, kan de bidra til at motstanden blir sterkere, og i alle fall til at 

den entusiasme en endring krever, aldri oppstår. De som ikke får gjennomslag for sine 

synspunkter kan gå over til å bruke ulike, mer eller mindre, skjulte motstandsformer, 

motstandsformer som kan være vanskelige å identifisere og dermed å håndtere konstruktivt 

(Hennestad, Revang, Strønen, 2006). Dette kan være motstandsformer som; 

Dobbeltkommunikasjon - som inntrer når endringer omtales som viktige i generelle vendinger, 

men hvor de nedprioriteres i praktiske situasjoner. Lip service – som er en form for 

dobbeltkommunikasjon hvor folk jatter med, men unnlater å gjøre noe, eller til og med driver 

motstandsarbeid, som ”networking” i det skjulte (Hennestad, Revang, Strønen, 2006). 

 

Motstand skyldes ikke bare uvilje, men er en naturlig menneskelig reaksjon. Det er derfor 

vesentlig for ledere å ha kunnskap om hvordan motstand kommer til uttrykk eller utarter seg og 

på hvilken måte slike reaksjonsmønstre kan påvirke enkeltpersoner eller i verste fall hele 

organisasjonen. Endringsledelse er et relativt nytt fenomen i helsevesenet både for ledere og 

ansatte (Skogsaas og Svendsen 2006), og derfor er det også mange som ikke har den nødvendige 

kunnskapen for å gjennomføre endringer på en vellykket måte (Skogsaas og Svendsen 2006).  

 

5.4.2 Planlegging av prosessen 

Endringsledelse handler om å implementere en ny hverdagsvirkelighet, hvor man går fra en 

gammel og etablert praksis til en ny og mer ønsket praksis (Hennestad, Revang og Strønen, 

2006). Det er mange faktorer som virker enten negativt eller positivt når endringsarbeidet 
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utføres, slik at fallgruvene kan være mange. I følge Hennestad, Revang og Strønen (2006) trengs 

det masse energi, retningssans, kraft og mot for å få til en endring. Men det hjelper ikke å ha 

store planer, og å lage nye rutiner og prosedyrer, hvis de ikke etterleves. Og det er for sent når 

man først er i ”svevet”, legger de til (Hennestad, Revang og Strønen, 2006). 

 

Jacobsen (2004) skisserer fire sentrale faser i en planlagt endringsprosess: 

 

Fase 1:  Diagnose og erkjennelsesfase, der behov for endring eller muligheter erkjennes  

  og det settes av ressurser for å gjennomføre endringsprosessen.  

Fase 2:  Løsningsfasen, hvor den nye ønskede tilstanden og en plan for å komme dit, 

beskrives.  

Fase 3:  Gjennomføringsfasen, hvor tiltakene settes ut i livet. 

Fase 4:  Evalueringsfasen, hvor avsjekking av innførte tiltak og stabilisering av den nye  

  tilstanden, utføres (Jakobsen, 2004). 

 

5.4.3 Endringsrommet 

I endringsprosessen kan overgangen fra den etablerte situasjonen, nåsituasjonen, til en ønsket 

fremtidssituasjon, beskrives som endringsrommet (Hennestad, Revang og Strønen, 2006). Lewin 

(gjengitt i Hennestad, Revang og Strønen, 2006) deler overgangen fra nåsituasjon til ønsket 

fremtidssituasjon inn i tre faser: Unfreeze-fasen, Move-fasen og Refreeze-fasen. Disse fasene 

skal jeg beskrive nærmere.   

 

Hennestad, Revang og Strønen (2006) skriver at flere forfattere som bygger på Lewin bruker 

metaforer som at man beveger seg gjennom fasene som bølger (Kanter, 1983, gjengitt i 

Hennestad, Revang og Strønen, 2006) eller spiraler (Normann, 1984, gjengitt i Hennestad, 

Revang og Strønen, 2006). Kotter (1996, 23 – 25) mener de fleste endringsprosesser feiler fordi 

de ikke gjennomføres i åtte beskrevne trinn. Kotters (1996) modell kan også tilpasses Lewins 

trestegsmodell, hvor de fire første fasene i stadiene i hovedsak tilhører Unfreezefasen, de to neste 

Movefasen og de to siste Refreezefasen. De åtte stadiene beskriver en prosess som går over tid. 

Det er ikke nødvendigvis slik at stadiene følger hverandre lineært. De vil kunne overlappe 

hverandre, og det kan være nødvendig å hoppe tilbake til tidligere stadier underveis i prosessen.  
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5.5 Endringsstrategier 

Som nevnt ovenfor, mener Kotter (1996) at endringsprosesser bør foregår i åtte trinn hvis en 

endringsprosess skal bli vellykket. Kotters oppskrift kan sammenfattes på denne måten:  

 

1. Skape en kriseforståelse 

De ansatte må erkjenne at endring er nødvendig, enten fordi det er krise eller fordi det finnes 

store muligheter for forbedring som må utnyttes. Spesielt blir det viktig at nøkkelpersonene 

erkjenner dette. En involvering av alle for å skape oppslutning og et eierforhold til prosessen 

er viktig. Hensikten er å skape motivasjon og en drivkraft og samtidig redusere motkreftene.  

2. Etablere en allianse 

Det trengs en arbeidsgruppe som skal jobbe med endringsprosessen og som har nødvendig 

støtte og makt til å gjennomføre prosessen og forebygge eller motvirke motstand.  

3. Klar visjon 

Det blir viktig å ha et klart og forståelig bilde av hvordan den ønskede situasjonen skal bli.  

4. Kommunisere visjon og strategi 

Visjonen og veien til målet må markedsføres og gjøres kjent, slik at ansatte forstår, deler og 

føler seg forpliktet av det som skal skje.  

5. Fjerne hindringer  

      Det er viktig å fjerne strukturer, rutiner og systemer som støtter opp om det gamle.  

6. Synliggjøre tidlig suksess 

Positive, umiddelbare resultater bidrar til å holde motivasjonen oppe og synliggjør at man er 

på riktig vei.  

7. Ikke ta seire på forskudd, men fokusere på det som gjenstår 

Kotter hevder at å få innarbeidet varige endringer kan ta minst 5 – 10 år (Kotter, 1995). Det 

nye er skjørt og det kan komme tilbakefall. Derfor er det viktig ikke å ta seieren på forskudd. 

Da risikerer man å ta bort noe av endringspresset, og motkrefter og gamle tradisjoner og 

væremåter kan ta overhånd igjen.  

8. Skape forankring i det nye 

Det er viktig å kunne vise og tydeliggjøre overfor de ansatte hvordan nye metoder, 

atferdsmønstre og holdninger har bidratt til å gjøre organisasjonen bedre, for eksempel med 

hensyn til arbeidsmiljø, effektivitet og produktivitet. Det er viktig at ledere, nye som gamle, 

identifiserer seg med den nye måten å gjøre ting på slik at alle er innstilt på å jobbe etter 

prinsippene for den nye måten å gjøre ting på.  
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Endringsprosesser må gjennomføres av et riktig sammensatt og sterkt ledende team med felles 

mål, skriver Kotter (Kotter 1996). Han mener at teamet må fylle fire forutsetninger: 

A. Maktposisjon: Et tilstrekkelig antall nøkkelpersoner må være med. Dette gjelder spesielt 

ledere, slik at det ikke er lett for dem som er utelatt å blokkere fremdriften. 

B. Eksperter: Ulike synspunkter i form av fagområde, erfaringsbakgrunn osv, som er 

relevante, må være representert slik at man har tilstrekkelig informasjon til å fatte 

beslutninger. 

C. Tiltro: Lederteamet må ha personer med anseelse, slik at ansatte vil lytte til dem. 

D. Lederskap: Organisasjonen må ha et ”tilstrekkelig” antall ledere som har vist at de er i 

stand til å gjennomføre endringsprosesser (Kotter 1996). 

 

5.5.1 Unfreeze 

I endringsprosesser må lederne sørge for at de ansatte har en oppfatning om at endring virkelig er 

nødvendig (Kotter, 1996). Her ”tines” de konserverende krefter i organisasjonen. 

Organisasjonens likevekt må destabiliseres, de ansatte må forberedes på endring. Dette er ofte en 

undervurdert utfordring - å overbevise de ansatte om at endring er tvingende nødvendig. Hvis 

man ikke lykkes med overbevisningsarbeidet, vil de ansatte holde fast ved gamle 

handlingsmønstre og virke som motkrefter. Dette samsvarer med Lewins første fase, 

unfreezefasen. Det stilles en diagnose og det fremkommer at endring er nødvendig på grunn av 

opplevde problemer og/eller muligheter som finnes. Det lages forslag til endring og det 

utarbeides flere løsninger som det velges mellom. Hvis det ikke er forskjell på nåsituasjonen og 

den ønskede fremtidige situasjonen, er det ingen endringsoppgave å gripe fatt i. Forskjellene på 

nåsituasjon og framtidig situasjonen må klargjøres. Hennestad, Revang og Strønen hevder det 

trengs klare og tydelig mål, for jo mer uklar den fremtidige situasjonen fortoner seg, jo 

vanskeligere er det å gripe fatt i en endringsoppgave forstått som implementering. Vi må også 

erkjenne at endring tar tid, og det er ikke alltid sikkert vi når målet. Flere utfall er tenkelige, men 

vi må være villige til å ta det store spranget. Vi må ville ta sats og vi må ville lande et annet sted 

(Hennestad, Revang og Strønen, 2006).  

 

Hennestad, Revang og Strønen (2006) beskriver dette som at man må forstå hva gapet mellom 

der man er og dit man skal, består i. Det handler altså om å styre det store spranget over gapet. 

Uten en tydelig ønsket fremtidstilstand øker rommet for internt politisk maktspill, engsteligheten 

blant de ansatte øker, og det blir vanskeligere å kontrollere at det man gjør er det riktige. Man må 
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få et klart fokus og en slags forståelse for hva man skal oppnå. Man må gjøre noe for å få det til 

slik at det hele ikke blir en flopp. Det nye må nedfelles og forsterkes (Hennestad, Revang og 

Strønen, 2006).  

 

Trinn 3 i Kotters endringsprosess er å skape en visjon og en strategi, og trinn 4 å kommunisere 

disse. Visjonen skal uttrykke et bilde av ønsket fremtidssituasjon med implisitte eller eksplisitte 

kommentarer om hvorfor man skal nå denne situasjonen (Kotter 1996, 68). Visjonen har til 

hensikt å klargjøre i hvilken retning endringen skal gå, motivere folk til handling i denne retning, 

og være til hjelp for å koordinere folks handlinger. Visjonen må ledsages av en strategi for 

hvordan man skal nå den. For å gi et troverdig bilde av framtidssituasjonen må visjonen 

synliggjøre at endringen vil gripe inn i de grunnleggende forutsetningene som organisasjonen tar 

for gitt (Hennestad, Revang, Strønen, 2006, s. 90). Dessuten må den for å oppnå troverdighet i 

profesjonsdominerte miljøer, være i samsvar med de ansattes verdipremisser (Hennestad, 

Revang, Strønene, 2006).  

 

Kjøde (2004) beskriver nedbemanning og strukturendringer som type 1-endring. De fremstår 

som nødvendighetstiltak som er påtvunget organisasjonen. Han mener videre at det er ganske 

stor toleranse for denne typen endring. Type 2-endring beskriver han som endring i kultur og 

holdninger eller som restrukturering av aktiviteter og arbeidsprosesser (Kjøde, 2004). Kjøde 

(2004) peker på at når virksomheter gjennomfører type 1- og type 2- endringer samtidig, kan 

nedbemanning og restrukturering fungere som en slags ”unfreeze”. Organisasjonen vil komme i 

en ustabil tilstand som gjør den mottakelig for endring (Kjøde, 2004).  

 

Det er avgjørende nødvendig å definere utfordringene underveis, siden prosjekter ofte vil endre 

forutsetningene under prosessen. Kanskje var forankringen eller den organisatoriske støtten 

likevel ikke god nok? Kanskje ser man etter hvert at det er andre løsninger enn de valgte som er 

de riktige? Uansett, endring kommer man ikke utenom, rett og slett fordi endringshastigheten i 

samfunnet er så stor.  

 

5.5.2 Move 

I Move-fasen starter iverksettelsen av tiltak for å endre organisasjonen. Her skal 

endringstiltakene implementeres for å bevege organisasjonen over i en ny, ønsket situasjon. I 

denne fasen brytes endringskrefter og motkrefter i det Lewin betegner som et kraftfelt. 

Endringskrefter må overvinne motkrefter for å gjennomføre endringstiltakene og etablere ny 
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balanse i organisasjonen. Ansatte må nå lære seg nye måter å tenke og handle på. Det gjør at 

kompetanseutvikling og opplæring blir avgjørende for å lykkes med en omfattende endring: 

Medarbeiderne må faglig settes i stand til å skape de nye måtene å fungere på (Hennestad, 

Revang og Strønen, 2006).  

 

Karl Weick (1984) mener at det er viktig å skape rom for ”de små seires psykologi”. Hvis 

problemene blir for overveldende vil man ikke kunne løse dem. Det betyr at man må omgjøre 

store problemer til mindre problemer, problemer som kan være med å skape grobunn for ”small 

wins”. At løsningen er nær, frigjør energi og gir oppmerksomhetskonsentrasjon. Weick mener 

også at en slik skrittvis tilnærming samsvarer best med menneskers preferanser for læring, 

oppfatning og motivasjon (Weick, 1984). 

 

5.5.3 Refreeze 

I denne fasen, som er den tredje fasen til Lewin, sørger man for å stabilisere og forsterke nye 

atferdsmønstre og systemer for å hindre at organisasjonen glir tilbake i sine gamle former 

(Hennestad, Revang og Strønen, 2006). Her skal, når organisasjonen har nådd den ønskete 

tilstand, situasjonen stabiliseres. Dette fordrer at nye handlingsmønstre og den nye tankegangen 

har satt seg og blitt ”slik vi gjør det her”.  

 

Når organisasjoner befinner seg mellom det som var utgangspunktet og den ønskede situasjonen, 

befinner man seg i et kraftfelt hvor det virker drivkrefter og motkrefter. Dette er 

endringsrommet.  

 

5.6 Overtalelse 

I en artikkel beskriver Garving og Roberto hvordan Levy, som nyansatt direktør for et kjent 

Boston-sykehus, gjennomførte en vellykket snuoperasjon ved bruk av overtalelsesteknikk 

(Garving og Roberto, 2005: 104). De taler om ”de fire fasene i overtalelseskampanjen”. I sin 

beskrivelse deler de endringsprosessene i to prosesser, en overtalelsesprosess (Persuasion 

process) og en omstillingsprosess (”turnaround” prosess), eller snuoperasjon (Garving og 

Roberto, 2005: 104 – 114). De har fremstilt denne endringsmodellen i en figur som er gjengitt 

nedenfor. 

 

De fire fasene i overtalelseskampanjen: 
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Garvin og Roberto (2005) beskriver vellykkede endringsprosesser hvor det parallelt 

gjennomføres overtalelseskampanjer som skaper og opprettholder et endringsvillig miljø. Ved 

det sykehuset som Garvin og Roberto (2005) skriver om i en artikkel, startet kampanjen lenge før 

selve endringsprosessen startet, og pågikk lenge etter at de siste planene var utarbeidet (Garving 

og Roberto, 2005). 

 

Man kan også forstå denne endringsmodellen slik at den fremhever de første trinnene i Kotters 8-

trinns modell. Denne overtalelseskampanjen fremstår nok som svært krevende, men den må sees 

i lys av at det i dette tilfelle dreide seg om en stor snuoperasjon i et stort sykehus med 

universitetstilknytning. Implementering av slike, relativt sett små prosedyrer på en klinikk i et 

norsk sykehus, blir lite betydelig i denne sammenhengen.  

 

 

5.6.1 Implementering 
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”Implementation consist of the processes of putting into practice an idea, a program, or set of 

activities and structures new to the people attempting or expected to change” (Fullhan, 2001, s. 

69).  

 

Det er prosessene som skal sikre at endringsprosjektet gjør en forskjell. Det er viktig å bestemme 

hvilken mengde energi som trengs for å lykkes (Locke and Taylor, 1994). Dersom det trengs for 

mye energi for å få gjennomført endringen, er det sannsynlig at de ansatte bare vil klare å 

opprettholde endringsinnsatsen en kort tid for så å falle tilbake i gamle arbeidsmønstre. 

Hennestad, Revang og Strønen (2006) mener at deltagelse i prosesser ikke bør gis bare for å 

skape større tilslutning til beslutningene, men må også være en måte å få fram bedre beslutninger 

på. En toppleder vil ikke ha oversikt over alle detaljer og derfor er det viktig med deltagelse fra 

de ansatte. Hennestad, Revang og Strønen (2006) konkluderer med at hovedårsakene til at 

endringsprosesser ikke fører fram, er mangel på ledelse. Selve endringsprosessen tilføres ikke 

ledelsesressurser, endringene annonseres og settes ut i livet og må deretter leve sitt eget liv 

(Hennestad, Revang og Strønen, 2006). Ved at øverste leder involverer seg i prosjekter eller i 

prosesser, gir det signaler om viktigheten av prosjektet, og mellomlederne blir også mer aktive. 

Dette kan ikke gjøres med alle små-prosjekter, men da er det viktig at mellomlederne deltar 

aktivt. Fullhan sier at ved at øverste leder involverer seg i prosessen er det også med på å bygge 

verdier. Det blir ingen aktivitet uten at de ansatte deltar. Implementeringen bør inneholde 

planlegging av utprøving, refleksjon med kolleger og trening for å lære nye ferdigheter. 

 

Siste trinn i Kotters skjema for endringsprosesser, består i endringens kulturforankring (Kotter 

1996). Endringen, sier han, er kulturelt forankret når den er blitt til en innarbeidet handlemåte. 

Organisasjonskultur defineres slik av Bang (1995, 23):  

 

”Organisasjonskultur er de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som 

utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene. I 

daglig tale er det vanlig å beskrive det som ”måten vi gjør ting på her”. En endring vil da være 

forankret i kulturen når ”den” er blitt en del av ”måten vi gjør ting på her” (Bang, 1995).  

 

Lederne bør legge vekt på hva som kan gå galt i en slik prosess og være seg bevisst dette. 

Truslene er at de ansatte er endringstrøtte, at endringene er for omfattende og at endringene ledes 

dårlig. Mulighetene ligger i at endringene er små og skrittvise, at de skjer i samarbeid med de 

ansatte og at man skaper rom for suksess ved at løsninger er innen rekkevidde. 
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6.0 En prosedyre blir til 

Rikshospitalet var lenge landets eneste universitetssykehus og rollen som et slikt sykehus har 

alltid vært en sentral del av Rikshospitalets virksomhet. Rikshospitalet har blant annet som 

oppgave å forske på, utvikle og prøve ut stadig nye og forbedrede metoder for medisinsk 

behandling – til beste for hele befolkningen. Men det handler også om den medisinske 

forskningens utvikling gjennom snart 200 år, om et stadig mer spesialisert og høyteknologisk 

sykehusvesen og om stadige fusjoner og omorganiseringer av landets medisinske miljøer 

(www.rikshospitalet.no). 

 

I 2007 ble sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst vedtatt av Regjeringen. Hensikten fra 

Regjeringens side var å oppnå en bedre ressursutnyttelse. Det nye Helse Sør-Øst fulgte opp og 

slo fra 1. januar 2009 de offentlige sykehusene i Oslo sammen, til Oslo Universitetssykehus HF, 

OUS. Det pågår fortsatt et omfattende omstillingsprogram med sikte på å samle, fordele og 

koordinere aktivitetene i det nye helseforetaket. For de berørte medarbeidere ved det 

sammenslåtte sykehuset er omstillingsprogrammet kjent som Hovedstadsprosessen.  

 

Medisinsk klinikk ved Rikshospitalet ble etablert i 2005 med fire avdelinger; Medisinsk 

avdeling, Medisinsk poliklinikk, Revmatologisk avdeling og Hudavdelingen. Kravet til 

effektivitet, sikkerhet og kvalitet gjaldt også her. Det var lite samhandling mellom avdelingene 

som representerte en samling medisinske fagfelt fra det gamle Rikshospitalet og det tidligere 

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Den nye klinikken utredet og behandlet pasienter 

innen et bredt fagfelt, men med hovedvekt på kroniske sykdommer. Transplantasjonsmedisin og 

andre lands-, flerregions og regionsfunksjoner utgjorde en stor del av klinikkens virksomhet. 

Klinikken hadde en omfattende og høy forskningsaktivitet innen alle enheter.  

 

6.1 Forbedringsprosjektet  

Forbedringsprosjektets formål var å gjøre Medisinsk klinikk bedre i stand til å møte de 

forventede framtidige økonomiske og faglige krav. Klinikkledelsens argumenter for å sette i 

gang Forbedringsprosjektet var mange. Klinikken var en ny organisasjon bestående av uensartet 

aktivitet og til dels svært uensartede pasientgrupper. Sterke fagmiljøer, mange av dem landets 

ledende på sine områder, preget klinikken. I tråd med Rikshospitalets målsetting var alle opptatt 

av å gjøre sitt ytterste for å yte pasientbehandling av høy kvalitet og sikre at klinikken var langt 

framme når det gjaldt forskning og faglig utvikling. Klinikkledelsen viste også til tøffe 
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økonomiske krav som man ikke kunne regne med ville endre seg i årene framover. For å sikre 

fortsatt sterke fagmiljøer, og fortsatt pasientbehandling av høy kvalitet, var det derfor viktig å 

sikre at alle jobbet på en mest mulig effektiv måte og brukte ressursene på de riktige områdene 

og på de riktige måtene.  

 

Informasjon som ble gitt til de ansatte om målsettingen for Forbedringsprosjektet var blant annet 

at klinikken måtte finne måter å forbedre driften på som gjorde at de økonomiske kravene ble 

innfridd. Man skulle identifisere og fjerne flaskehalsene og ”tidstyvene” som førte til 

dobbeltarbeid, avbrytelser og unødvendig ventetid i arbeidshverdagen. Lyktes man med slik å 

fjerne ”sløseriet”, ville det føre til at hver ansatt kunne jobbe mer effektivt og få en mer rasjonell 

hverdag. Den enkelte ansatte kunne slik få mer tid til det hun eller han var god til – behandling 

av pasienter, forskning og undervisning. Det skulle igjen sikre at klinikken også i framtida hadde 

det beste fagmiljøet i Norge på mange felt.  

 

Litt før oppstarten av forbedringsprosjektet, startet, som vi har sett, arbeidet med å standardisere 

bruken av SVK.  

 

6.2 Startsskuddet 

Våren 2006 ble det, takket være gode varslingsrutiner, oppdaget at samme type SVK ble 

behandlet ulikt på de ulike seksjonene ved Medisinsk klinikk, og som riktig var, ble det skrevet 

en avviksmelding. En sykepleier var til ”utlånt” hos naboavdelingen, hvor man utførte SVK-stell 

på andre måter enn hva vedkommende var vant til. I august samme år tok 

seksjonsoversykepleierne (lederne) initiativ til at det skulle lages felles prosedyrer for bruk og 

stell av SVK ved Medisinsk klinikk. 

 

Oppdraget med å utvikle de nye prosedyrene gikk til to fagutviklingssykepleiere som jobbet i 

hver sin seksjon i klinikken. Én av dem var også knyttet til Akribe Forlag, hvor hun jobbet 

nettopp med evidensbaserte prosedyrer i PPS.  PPS står for praktiske prosedyrer i sykepleie og er 

et system som kan kjøpes av organisasjoner i helsevesenet. Rikshospitalets ansatte hadde på dette 

tidspunktet ikke tilgang til PPS. I dette systemet eksisterte prosedyrer for SVK som var 

evidensbasert, og som nettopp denne fagutviklingssykepleieren hadde vært med på å utarbeide. 

(Hun brukte derfor mange av de samme referansene da hun skulle utarbeide prosedyrene ved 

Rikshospitalet.)  
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Målet med å lage nye prosedyrer, var å sikre lik praksis innenfor Medisinsk klinikk uavhengig av 

seksjon eller avdeling – hvis det var mulig.  Man skulle sørge for en kvalitetssikring slik at det 

som ble gjort var basert på den beste tilgjengelige kunnskap. I tillegg var det viktig å 

kvalitetssikre arbeidet som ble utført for å unngå feil eller uheldige hendelser. Dette skjedde altså 

omtrent et halvt års tid før Forbedringsprosjektet ble satt i gang.  

 

I slutten av august 2006 presenterte fagutviklingssykepleierne resultater fra arbeidet med å 

gjennomgå de eksisterende prosedyrer (samt litteratur om emnet) for 

seksjonsoversykepleiergruppa. Det kom anbefalinger fra fagutviklingssykepleierne om at 

prosedyrene skulle systematiseres etter hva som skulle utføres, og ikke etter hvilken type kateter 

som var i bruk (eksempel: prosedyre for blodprøvetaking og prosedyre for tilkobling). I slutten 

av oktober samme år ble det etablert en arbeidsgruppe som bestod av fagutviklingssykepleiere, 

erfarne klinikere, samt representanter fra flere fagfelt. Arbeidsgruppen gikk så på ny, kritisk, 

gjennom de eksisterende prosedyrer. 

 

Etter et svært tidkrevende, omfattende og møysommelig arbeid, fikk endelig Medisinsk klinikk 

felles SVK-prosedyrer. Fra prosedyreutviklerne begynte å jobbe med prosedyrene til de var 

ferdige, gikk det ca 2 - 3 år, skjønt noen vil nok si at de ennå ikke er ferdige. Resultatet ble, i 

første omgang, ikke bare én SVK-prosedyre, men en SVK-håndbok. Forskjellen på gammel og 

ny prosedyre er i all hovedsak detaljeringsgraden. De nye prosedyrene er svært detaljerte. De 

beskriver blant annet grep, trykkteknikk og aseptisk teknikk, Intet av dette er beskrevet i den 

gamle prosedyren. Hovedprinsippene er de samme, selv om det er noen nye prinsipper også.   

 

Under intervjuene ga sykepleierne uttrykk for sine opplevelser og erfaringer med de nye SVK-

prosedyrene. Gjennom intervjuene har jeg prøvd å forstå disse opplevelser og erfaringer.   

 

I de neste kapitlene vil jeg presentere et sammendrag og en analyse (fortolkning) av intervjuene. 

Jeg starter med seksjonsoversykepleierne, som var bestillere av prosedyrene. Disse har jeg kalt 

ledere. Deretter vil jeg presentere de opplevelser fagutviklingssykepleiernes, forfatterne, hadde. 

Til slutt vil jeg presentere hvordan sykepleierne som brukere av prosedyrene, opplevde den. 

Under intervjuene ble det i hovedsak snakk om prosedyren for ”Tilkobling og frakobling av 

SVK/dialysekateter” og det er den jeg har tatt utgangspunkt i under analysen, selv om det også 

snakkes generelt om prosedyrene som ble laget.   
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6.3 Lederne 

Seksjonsoversykepleierne, lederne forteller at bakgrunnen for bestillingen av nye SVK-

prosedyrer var et ønske om en revidering av allerede eksisterende prosedyrer, og for å se om det 

var mulig å lage felles prosedyrer som kunne gjelde for hele Medisinsk klinikk. De eksisterende 

prosedyrer var basert på erfaring og kunnskap, og ikke på vitenskapelige fakta, eller evidens. 

Lederne mente det var viktig at klinikken opprettholdt en høy standard på de prosedyrer og 

rutiner som fantes. De nye SVK-prosedyrene skulle kvalitetssikre håndteringen av SVK, og 

skulle bli en av de første prosedyrene som ble laget på bakgrunn av evidensbasert kunnskap. 

Lederne sier videre at et mål på lengre sikt er å evidensbasere alle sykepleieprosedyrer som 

utføres (det viste seg at én av informantene trodde den eksisterende prosedyren allerede var 

evidensbasert). 

 

De forteller videre at et ønske om like prosedyrer også kom som et resultat av at det var, og ville 

bli, et tettere samarbeid på tvers av fagområdene. Slik det var nå, hadde hver seksjon egne 

prosedyrer for bruk av SVK. Arbeidsgruppen skulle vurdere om hver enkelt enhet måtte ha egne 

tilpassede prosedyrer, fordi pasientgruppene var forskjellige og hadde litt ulike behov. Like 

prosedyrer ville skape trygghet og forutsigbarhet hos de ansatte, så det var målet.  

 

At prosedyren ble håndtert ulikt i de ulike seksjonene, ble som sagt oppdaget på grunn av gode 

varslingsrutiner i klinikken. Det ble skrevet avviksmelding som ble fanget opp av systemet og 

som påpekte forskjellen i utførelsen av prosedyren, hvor blant annet en utlånt sykepleier fra et 

annet fagområde benyttet egen prosedyre fra egen enhet ved propping av SVK. Dette mente man 

var feil, i henhold til prosedyren som ble brukt på enheten vedkommende var utlånt til.  

 

Lederne mente også at den erfaringsbaserte kunnskapen klinikken hadde var for tilfeldig. De 

mente det kunne blitt gjort feil, eller at man kunne påføre pasienter unødvendig risiko, uten å 

være klar over det. Kunnskapen måtte evalueres, og det ble best ivaretatt ved å lage 

evidensbaserte prosedyrer. De mente også at selv om det var laget evidensbaserte prosedyrer ved 

andre enheter i organisasjonen, skulle Medisinsk klinikk lage sin egen, tilpasset klinikkens 

behov. Til tross for at det ikke hadde blitt avdekket feil eller mangler ved den eksisterende 

prosedyren, var det ikke dermed sagt at den var basert på beste tilgjengelige evidens, og at det 

man gjorde var riktig. Det var riktignok kommet avvik, men det var på bakgrunn av ulike rutiner 

på to forskjellige seksjoner. Begge prosedyrene var ”riktige” for sin seksjon, men ble oppfattet 

som ”feil” fordi de ble utført ulikt.  



 

 40  

 

Antall avviksmeldinger på området er ukjent, men det ble meldt et par avvik de siste fem år. 

 

6.3.1 Felles prosedyrer skaper trygghet 

Tanken om å ha felles prosedyrer som skaper trygghet hos ansatte, er god. Likevel vet man at 

like prosedyrer utføres ulikt, også i de ulike seksjoner ved Rikshospitalet. Ved Generell intensiv, 

som tilhører Kirurgisk klinikk ved Rikshospitalet, ligger således disse katetrene helt åpne og er 

ikke tildekket eller pakket inn i sterile kompresser slik det er foreskrevet i de evidensbaserte 

prosedyrene ved Medisinsk klinikk. Når og hvis en pasients helsetilstand bedrer seg, vil pasienter 

som ligger ved Generell intensiv etter hvert bli overflyttet til sengepostene i Medisinsk klinikk, 

som behandler disse katetrene på en helt annen måte. Fagutviklingssykepleieren jeg snakket med 

ved Generell intensiv begrunner avdelingens praksis med at pasientene er så kritisk syke at man 

trenger hurtig tilgang til inngangsporter i kroppen. Det vil man ikke få, sier hun, hvis man pakker 

inn katetrene slik det gjøres på sengepostene.  

 

Når jeg forteller lederne hvordan praksis er ved Generell intensiv, og spør jeg dem om de tror at 

pasienter ved denne avdelingen har større risiko for å få infeksjoner enn pasienter ved 

sengepostene, svarer de:  

 

”Vi får et forklaringsproblem overfor pasienter, siden vi håndterer samme type kateter på ulike 

måter på de forskjellige avdelingene ved Rikshospitalet. Det som blir viktig for sykepleieren blir 

å fronte at Medisinsk klinikk er i forkant av alle andre, og at andre avdelinger vil komme etter, 

og at det vi gjør, er den riktige og beste måten å gjøre det på” (leder).  

 

Lederne sier videre at de prosedyrer som lages i Medisinsk klinikk, er basert på den relevante 

litteratur. At andre seksjoner gjør det på sine måter, må de selv stå til ansvar for, mente de. 

Informantene mente at klinikks nye prosedyrer var de beste prosedyrene som ble brukt på 

Rikshospitalet – fordi de er evidensbasert. 

 

6.3.2 Uklar bestilling/uklart mandat 

Under utarbeidelsen av SVK-prosedyrene, ble prosedyreforslagene sendt til lederne for 

kommentarer og tilbakemeldinger. Selv om prosedyrene til sist ble annerledes enn hva de hadde 
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tenkt i utgangspunktet, syntes de at deres kommentarer i noen grad ble tatt hensyn til. De er 

derfor forholdsvis godt fornøyd med prosessen. En av dem uttaler seg nå slik:   

 

”Det ble laget tidsrammer, og et klart mandat. Men fagutviklingssykepleierne gikk utover sitt 

mandat. Det ble en håndbok og ikke en prosedyre, og det var jo ikke bestillingen. De fikk 

tilbakemeldinger på dette, men vi godtok likevel den nye håndboken, og er svært imponert over 

arbeidet som har blitt gjort” (leder) 

 

En annen er noe mer kritisk, og sier: 

 

”(Det var mye som kunne vært gjort annerledes, et klarere mandat (for eksempel), fordi det kom 

opp flere ting etter hvert. Det tok litt av, kan du si! Det ble også brukt altfor lang tid på dette. 

Etter hvert var det også et mål å skrive en artikkel, og jeg kan ikke huske at det var målet til å 

begynne med (...) I de nye prosedyrene skal det nesten være umulig å gjøre feil, og ingenting 

gjøres på ”egen måte”. Det må være rom for skjønn, mener jeg” (leder) 

 

6.3.3 Kvalitetssystemet 

Det finnes mange sykepleieprosedyrer som ligger tilgjengelig i EK, Rikshospitalets 

kvalitetssystem. Dette er i all hovedsak prosedyrer som er basert på erfaring og ikke på beste 

tilgjenglige evidens. Mange av disse er fra 1999. En leder sier at målet er at alle 

sykepleieprosedyrer etter hvert skal bli evidensbasert. 

 

”Evidensbaserte prosedyrer blir mye mer brukt i det daglige hos sykepleierne nå enn før. Men 

det tar lang tid å lage dem. Vi satser på å evidensbasere én pr. år. Vi kan ikke vente på at alle 

skal være evidensbaserte, det har vi ikke tid til!” (leder) 

 

PPS står, som nevnt, for Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, og er utarbeidet av Akribe 

Forlag i samarbeid med fagspesialister innen sykepleie og medisin. PPSene oppdateres årlig av 

Akribe. I PPS finnes de grunnleggende prosedyrer i sykepleietjenesten konkret beskrevet og 

illustrert med omfattende kunnskapsstoff og referanser. Dette systemet bidrar til kvalitetssikring, 

faglig forsvarlighet og dokumentasjon av hva sykepleietjenesten gjør (Akribe, 2003). En leder 

mener dette systemet ikke er godt nok til å kunne være en del av kvalitetssystemet for 

Rikshospitalet. 
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”I PPS finnes det allerede en SVK-prosedyre som er evidensbasert. Den ligger tett opp mot vår 

nye SVK-prosedyre, men er ikke fullt så streng. PPS er som å slå opp i en bok, og er ikke 

gjeldende for kvalitetssystemet her på Rikshospitalet, og bør heller ikke bli det. Da må alt endres 

opp mot det vi mener er riktig, eller motsatt. Og PPS er ment for hele landet. Og jeg tviler på at 

hele landet er interessert i å bruke den praksisen som vi bruker her på Rikshospitalet” (leder) 

 

Lederne sier videre at de i noen grad søker svarene i den retningen de selv ønsker, det vil si i en 

retning som bekrefter den etablerte praksis. Derfor mener lederne at PPS ikke er godt nok som 

verktøy for kvalitetssikring.  

 

6.3.4 Lojalitet til den nye prosedyren 

Lederne sier at de har fått tilbakemeldinger fra sykepleiere om at prosedyren er tungvint å lese, at 

den er for omfattende, at den er for ”lang”, at den ikke er helt logisk oppbygd og at den er svært, 

men ikke konsekvent, detaljert. Hovedårsaken til den sterke skepsisen til prosedyren er nok 

detaljeringsgraden og at mange ikke kunne forstå nødvendigheten av den store 

detaljeringsgraden. Den nye prosedyren krevde også mye mer tid å utføre enn den gamle. 

Lederne sier at mange ansatte ikke helt forstår hvorfor det er laget en ny prosedyre. 

 

”Jeg tror ikke sykepleierne opplever dette så detaljert når det er innarbeidet. Dette er også noe 

vi må venne oss til. Dette er nemlig framtida!”, sier en lederne. 

 

”Vi i ledelsen var opptatt av at også implementeringen skulle bli vellykket, og vi måtte sørge for 

at det ble mulig for ansatte å gjennomføre implementeringen”, sier en annen leder. 

 

 

Ledelsen utformet mandatet og til dels også sammensetningen av arbeidsgruppen. Prosjektet ble 

styrt av mellomlederne (seksjonsoversykepleierne) i Medisinsk klinikk, med forankring hos 

ledelsen ved Medisinsk klinikk. Det var stor deltagelse og mange var involvert underveis i 

prosessen, men noen falt også fra underveis, av ulike årsaker. En av lederne forteller at det har 

vært vanskelig å skape lojalitet til de nye prosedyrene. Det har bidratt til vanskelighetene at 

sterke enkeltpersoner som var med i utarbeidelsen av de nye prosedyrene, altså arbeidsgruppen, 

har vært svært negative. Hun mener derfor det er viktig at sykepleielederne understreker hvor 

viktig det er at alle er lojale mot de nye prosedyrene. Man kan også tenke seg at en tidligere 
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forpliktende involvering av klinikerne hadde betalt seg. Uansett vil slike prosesser være 

belastende for en organisasjon, spesielt i en travel organisasjon.  

 

6.4 Forfatterne 

To fagutviklingssykepleiere, forfatterne fikk i oppdrag av seksjonsoversykepleierne, altså 

lederne å lede en arbeidsgruppe som skulle lage nye og eventuelt felles SVK-prosedyrer. 

Forfatterne sier de mottok en ”mail” med en forespørsel fra en av lederne med spørsmål om de 

kunne tenke seg å ta på seg oppgaven med å revidere eksisterende SVK-prosedyre. Forfatterne 

forteller at de ikke fikk noe klart spesifisert oppdrag.  

 

Siden en av fagutviklingssykepleierne også var forfatter av samme type prosedyre i Akribe 

forlag, var det naturlig at vedkommende deltok aktivt i utarbeidelsen av de nye prosedyrene. 

Gjennom henne og Akribe forlag ville de ha tilgang til den aller nyeste litteratur til enhver tid.   

 

Forfatterne brukte noen måneder på å fordype seg i litteratur om emnet, samt å gjennomgå de 

prosedyrene som allerede fantes på de ulike seksjonene. Hver seksjon hadde altså en egen variant 

av SVK prosedyrene. Dette arbeidet ble presentert for lederne noen måneder senere, hvor 

forfatterne anbefalte at prosedyrene skulle deles opp i forskjellige delprosedyrer, avhengig av 

hvilken type kateter som skulle brukes og hva som skulle gjøres. Ytterligere to måneder etter 

dette, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som bestod av sykepleiere fra de ulike fagfeltene. Disse 

skulle gjennomgå de allerede eksisterende prosedyrene. Det var stor diskusjon underveis om 

hvem som skulle være med. Det var viktig at arbeidsgruppen ikke var for stor, og at personene 

som skulle være med var reflekterte og ansvarsbevisste. Diskusjonene gikk også ut på om det 

kun var fagutviklingssykepleiere som skulle sitte i arbeidsgruppen eller om man også skulle 

trekke inn ”vanlige” sykepleiere man mente var ressurspersoner, fra de ulike avdelingene. 

Resultatet ble en arbeidsgruppe som var sammensatt av både fagutviklingssykepleiere og 

sykepleiere som jobbet i direkte pasientrettet arbeid. 

 

Kun én av forfatterne skulle i utgangspunktet ta aktivt del i selve utarbeidelsen og i 

arbeidsgruppen. Men slik ble ikke virkeligheten. Forfatterne forteller at det, av flere grunner, 

skulle vise seg vanskelig å samle hele arbeidsgruppen. Høy arbeidsbelastning i tillegg til mange 

kurs, både interne og eksterne, obligatoriske og frivillige, diverse prosjektarbeid, samt 

veiledninger som ansatte skulle være med på, gjorde prosessen vanskelig. Representantene i 

arbeidsgruppen jobbet også ulike turnuser, og flere ganger var det uforutsette ting som gjorde at 
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disse ikke kunne gå fra det pasientarbeidet de holdt på med. Midt oppe i arbeidet med 

prosedyrene, startet Forbedringsprosjektet. Også det krevde mye tid og ressurser, spesielt fra 

lederne. Forbedringsprosjektet var høyt prioritert av sykehusledelsen, og kom til å gå noe utover 

arbeidet med prosedyrene. Blant annet bidro dette prosjektet til å vanskeliggjøre arbeidet med å 

samle gruppen. 

 

Arbeidsgruppen hadde flere møter. Etter hvert gikk den imidlertid i noen grad i ”oppløsning”. Til 

slutt var det bare fagutviklingssykepleierne, de som hadde fått oppdraget, som satt igjen i 

arbeidsgruppen.  

 

De bestemte seg for å dele inn prosedyren som følger: 

 

1. Stell av sentralt venekateter ved tilkobling og frakobling og blodprøvetaking for pasienter 

>15 år. 

2. Stell av sentralt venekateter - innstikksted. 

3. Bruk av pumpe som brukes når legemidler administreres i SVK. 

4. Stell av spesialkateter ved tilkobling og frakobling til kretsløp utenfor pasienten. 

5. Stell og skylling av spesialkateter. 

6. Forberedelser, administrasjon/observasjon det første døgnet etter innleggelse, samt 

justering av kateter og skifte av kateter til pasienter >15 år.  

          

Under arbeidet ga de månedlige presentasjoner for lederne, med hovedvekt på vurderinger av i 

hvilken grad det var samsvar mellom forskning og praksis og på konsekvensutredninger, 

inkludert kost/nyttevurderinger av eventuelle endringer i praksis ved å inkludere 

forskningsbaserte tiltak i prosedyrene. De opplyste også på disse presentasjonene om uavklarte 

temaer.  

 

Det skulle vise seg at omfanget av prosedyrene ekspanderte etter hvert som prosedyreskaperne 

fordypet seg i litteraturen. Lederne var imidlertid hele tiden med i prosessen og kom med 

kommentarer og innspill og var til enhver tid informert om status. Det førte til at det litt uklare 

”mandatet” ble utvidet og ble mye mer omfattende enn det opprinnelig var. Utvidelsen førte til at 

detaljeringsgraden på de nye prosedyrene ble langt større enn det den første 

mandatformuleringen forutsatte. De nye prosedyrene ble slik mye mer detaljerte enn de gamle. 

Det var ikke alle enige i… Det ble ganske raskt (2007), laget et førsteutkast til høring på èn av 
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prosedyrene, men denne ble tidlig forkastet. Arbeidsgruppen og sykepleierne var helt uenig i 

utformingen og detaljeringsgraden på den nye prosedyren. Detaljeringsgraden var altså 

hovedårsaken til at de mange diskusjonene som oppstod under utarbeidelsen av de nye 

prosedyrene. Forfatterne mente det var nødvendig at detaljeringsgraden var så høy, mens 

sykepleierne, brukerne, mente dette var altfor rigid. Dette førte til at prosessen tok svært lang tid, 

og pr januar 2010, hadde ikke alle fått opplæring i de nye prosedyrene, fordi uenigheten var så 

stor. De nye prosedyrene er under stadig revidering (april 2011), og man er fortsatt ikke enig i 

hvilket sykehus eller avdeling som har de beste prosedyrene, og hvilken prosedyre som skal 

brukes.   

 

Prosedyrearbeid skal gjøres i tillegg til alt annet viktig arbeid som skal gjøres på et sykehus. Det 

har tatt lang tid fordi mandatet stadig ble utvidet, og fordi den ene prosedyren etterhvert ble 

oppdelt i flere prosedyrer. Det er brukt mye tid på å ta stilling til hvilken litteratur som skulle 

benyttes, samt at seksjonsoversykepleierne har blitt løpende informert om hvor i prosessen de har 

vært. Også den løpende orientering til seksjonsoversykepleierne har bidratt til at arbeidet har 

trukket ut i tid.   

 

6.4.1 God dialog 

Forfatterne sier at til tross for at mandatet var utydelig fra ledernes side, har dialogen mellom 

ledere og forfattere vært svært god under hele prosessen. SVK-prosedyrene stod på 

møtesakslisten til seksjonsoversykepleierne flere ganger pr. måned. Her ble det diskutert hva 

eventuelle endringer ville få av driftsmessige og økonomiske konsekvenser. Både 

seksjonsoversykepleierne, seksjonsoverlegene og oppnevnte ressurspersoner fra hver enhet kom 

med tilbakemeldinger om disse konsekvensene, i tillegg til detaljeringsgraden - som ble stridens 

kjerne etter hvert. Som sagt, det var mange diskusjoner om detaljeringsgraden, men det ble, 

uenigheten til tross, bestemt at man skulle følge den høyeste detaljeringsgraden. Forfatterne selv 

sier at detaljeringsgraden i starten ikke var konsekvent, men at den ble det etter hvert. Slik ble 

hele prosedyren nokså konsekvent høydetaljert, sier de. Forfatterne sier at ulempene med den 

høye detaljeringsgraden er at den kan bidra til at de som skal bruke prosedyrene glemmer å bruke 

etisk og faglig skjønn:  
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”Vi lever alle i en hverdag der vi må utøve etisk og faglig skjønn, selv om vi har prosedyrer som 

styrer oss og er retningsgivende. Pasientene er forskjellige, og vi kan ikke alltid bruke samme 

prosedyre på samme pasient. Virkeligheten blir å utøve skjønn” (forfatter). 

 

Forfatterne sier at de ikke tror at de som ønsket nye prosedyrer, var helt klar over hva 

bestillingen gikk ut på, og spesielt at de ikke forstod omfanget av bestillingen. Når bestillingen 

var uklar, ble det også vanskelig å vite om produktet var i tråd med bestillingen. Forfatterne er 

likevel svært fornøyd med resultatet, og føler de har gjort en grundig og viktig jobb med den 

første, evidensbaserte prosedyren i klinikken. Et utsagn illustrerer også dette:   

 

”De bestilte en Golf, og de fikk en Mercedes”, sier en av forfatterne. 

 

6.4.2 Implementeringsarbeidet 

Da arbeidet med SVK-prosedyrene nærmet seg slutten, ble det hentet inn ressurspersoner fra 

ulike fagområder som skulle bistå i implementeringsarbeidet. Det ble gitt både teoretisk og 

praktisk undervisning. Undervisningen i forkant av implementeringen viste at mange hadde 

spørsmål, og noen var opptatt av å gjøre alt riktig (men ikke alle). Det ble laget og sendt ut et 

spørreskjema til alle aktuelle sykepleiere. Svarene man fikk viste mangelfull kunnskap om sterile 

teknikker og hygiene. Med de nye prosedyrene ville de få en ”bakeoppskrift” som skulle bety at 

alle skulle utføre de samme prosedyrene likt. Det skulle skape større faglig trygghet i 

sykepleiergruppen, og var også årsaken til detaljeringsgraden, sier forfatterne.  

 

Forfatterne ser i ettertid at implementeringsarbeidet kunne vært gjennomført på en bedre måte. 

Sammenlignet med andre prosedyrer, var dette et relativt stort prosjekt, også fordi prosedyrene 

skulle evidensbaseres. Implementering generelt sett er svært krevende arbeid og forutsetter at 

den har bred, om ikke samstemmig, støtte. Det kunne virke som om behovet for nye prosedyrer 

ikke var kommunisert godt nok, og tydelig nok nedover i organisasjonen under denne prosessen, 

sier én av forfatterne. Hun sier videre at det var utfordrende å få de ansatte til å oppfatte 

”prosedyrebudskapet” slik man ønsket. Det var også en fordel at ikke mange ansatte var 

involvert i opplæringen fordi den sikret at den opplæring som ble gitt var ensartet. Dette var 

sykepleiere som hadde fått grundig opplæring i de nye prosedyrene og som skulle bidra til at alle 

lærte seg de nye prosedyrene på en korrekt måte. Det ideelle hadde vært om kun én person hadde 

denne oppgaven, men det var ikke mulig i forhold til hvor mange som trengte opplæring og hvor 

tidkrevende dette var. Det ble en vanskelig implementeringsprosess, fordi man stolte på at 
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ressurspersonene tok det samlende ansvar for at implementeringen ble gjennomført på en god 

måte. Når noen av disse ressurspersonene var kritiske til de nye prosedyrene, ble det vanskelig å 

få implementert dem. Det var også sentrale personer som hadde deltatt under hele prosessen som 

sluttet, eller gikk ut i permisjon, fordi hele prosjektet strakk seg over forholdsvis lang tid, to til 

tre år. Kontinuiteten ble slik ikke god nok. Selv om forfatterne stilte seg til disposisjon for 

spørsmål, tok ressurspersonene blant sykepleierne liten kontakt og viste lite ansvar for 

arbeidsoppgaven de hadde fått. Det kan være mange grunner til dette. Ressurspersonene som 

kom inn på ”slutten” forstod kanskje ikke ”alvoret,” eller hadde ikke fått tilstrekkelig 

informasjon, eller avsatt nok tid til arbeidet, eller de hadde kanskje ikke de personlige 

egenskapene som skulle til for at implementeringen skulle bli vellykket. Forfatterne sier at de at 

et bedre opplegg og en tydeligere kommunikasjon og tydeligere ledelse kanskje hadde ført til en 

mer vellykket implementering.  

 

”Jeg føler en enorm utilstrekkelighet, og føler jeg har stått veldig alene (…) Jeg burde involvert 

ledelsen mer i implementeringen, og selv også  tatt mer ansvar,” sier en av forfatterne. 

 

Etter at prosedyrene formelt var ferdige, ble det svært mye revidering. Det skyldes tildels at det 

ikke kom kommentarer til ”utkastet.” Kommentarene kom først da det ferdige produktet var lagt 

ut. Man kan imidlertid også spørre hvor ferdig en prosedyre kan bli før mange har fått prøvd den.  

 

”Jeg måtte styre på slutten, og si at nok er nok. Jeg kunne ikke endre på alt som de gjerne ville 

endre på, jeg måtte sette en strek,” sier en av forfatterne.  

 

Denne forfatteren sier at prosjektet egentlig burde vært et pilotprosjekt, slik at revideringen 

kunne pågått kontinuerlig, helt til det ikke kom flere korrigerende tilbakemeldinger. Da hadde 

revideringsprosessen ikke trukket ut i det ”uendelige”, og opplevelsen for sykepleierne ville 

kanskje blitt bedre.  

 

Forfatterne sier at sykepleierne, og også leger, har lurt på hva i prosedyrene som er 

evidensbasert, og hvor sterk denne evidensen har vært, og om den har vært så sterk at det har 

egentlig skulle være unødvendig å gjøre endringer. Forfatterne sier at graden av evidens i 

prosedyrene, på noen områder har vært høy, mens den på andre områder har vært lav. Ved høy 

evidens har det foreligget metastudier av flere kliniske randomiserte kontrollerte studier. Det har 

blant annet vært tilfelle når det gjelder desinfeksjon. I noen tilfeller har det kun foreligget ikke-
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komparative, beskrivende studier. I slike tilfeller er evidensen lav. Hygieneavdelingen og 

Folkehelsa ble kontaktet for å få en second opinion-uttalse på områder der man hadde lav 

evidens. Forfatterne sier at ved å innføre formelle prosedyrer, blir det rettet oppmerksomhet mot 

hvordan de ulike prosedyrer utføres. Det skapes slik større grad av prosedyrebevissthet, og større 

grad av bevissthet om prosedyrenes faglige grunnlag. Utarbeidelsen og iverksettelsen av disse 

prosedyrene har uansett vært mye mer systematisk og gjennomtenkt enn hva som har vært tilfelle 

med tidligere prosedyrer. Systematikken hadde dog sin pris, en tidspris. 

 

6.5 Sykepleierne 

De nye prosedyrene skulle reflektere den best dokumenterte medisinske kunnskap på det 

tidspunktet den ble laget (Nortvedt et al., 2004). En av sykepleierne bekrefter det: 

 

”Den er jo basert på evidens…” (sykepleier) 

 

”Fint at den er evidensbasert, da vet vi at vi gjør det på den absolutt riktige måten” (sykepleier)  

 

Noen av sykepleierne forteller at de fikk utdelt et spørreskjema der det skulle kartlegges hvilket 

forhold de ansatte hadde til de nye prosedyrene. De som ble spurt om å være med i 

undersøkelsen hadde ulik erfaringsbakgrunn, fordi det ble sett på som viktig å få frem 

synspunkter både fra erfarne sykepleiere og fra dem som omtrent kom rett fra skolebenken. Ikke 

alle som hadde fått spørreskjema, var faktisk klar over at det hadde kommet nye prosedyrer. De 

ulike avdelingene hadde ikke kommet like langt med implementeringen av de nye prosedyrene, 

slik at ikke alle hadde fått opplæring og undervisning på det tidspunktet spørreskjemaet ble 

presentert. Dette opplevde noen som forvirrende.   

 

Under intervjuene fortalte sykepleierne om arbeidet sitt med pasientene og om hvordan de bruker 

de nye prosedyrene. Noen beskriver prosedyrene som et arbeidsredskap for sykepleierne, og som 

retningslinjer for hvordan sykepleierne skal behandle SVK. De tar utgangspunkt i sterile 

teknikker, trykkteknikk… etc. Prosedyrene ligger i det elektroniske kvalitetssystemet EK, og er 

slik tilgjengelige for alle. De skal også brukes av alle. Men ikke alle bruker dem slik de skal 

brukes, selv om de kjenner dem, eller iallfall skal kjenne dem, godt. 

 

Sykepleierne gir uttrykk for at prosedyrene bare beskriver en del av hva sykepleie innebærer. En 

av sykepleierne sier at prosedyrene nesten er utformet som om de som skal utføre dem er 
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uerfarne, siden den kun beskriver de tekniske sider ved bruken av SVK. Informantene uttrykker 

at sykepleie til pasienter er mer enn det som er beskrevet i prosedyrene. Sykepleiekunnskap 

oppfattes som noe annet, eller noe mer, enn den kunnskap som prosedyrene representerer. En av 

sykepleierne uttrykker seg slik: 

 

”Det er en svært teknisk krevende prosedyre, men ikke konsekvent, og det gjør den også 

forvirrende”. (sykepleier) 

 

En annen sier: 

 

”Det burde også stått beskrevet i prosedyren at vi skal spørre pasienten om hvordan han har det, 

om han ligger godt osv. Det er sykepleie, og minst like viktig” (sykepleier) 

 

Felles for alle sykepleiere var at de opplevde prosedyren som ”tungvint”, ”vanskelig å følge”, og 

”ikke konsekvent i forhold til detaljeringsgrad”. Forfatterne sier at detaljeringsgraden i starten 

ikke var konsekvent, men at den ble det etter hvert. Her er det altså uenighet om hvordan 

prosedyrene er. Flere sykepleiere påpekte at andre avdelinger ikke hadde like strenge prosedyrer. 

Prosedyrene tok heller ikke nok hensyn til hvem som skulle bruke dem, mente de. Noen av 

sykepleierne kom rett fra skolebenken, andre kom fra andre lokalsykehus og kjente ikke særlig 

til bruken av SVK, mens atter andre kom fra universitetssykehus der SVK-prosedyrer var 

dagligdagse, og ble utført på en mye enklere måte. Sykepleiere fra både Sverige og Danmark var 

overrasket over hvor omfattende prosedyrene for SVK var her i Norge.  

 

En sykepleier sier at hun synes prosedyren nesten var ”fordummende”. Hun sier at ”hvis 

prosedyren hadde vært konsekvent teknisk og konsekvent på detaljeringsgraden, kunne den ha 

vært utført av hvem som helst”. Hun legger til: ”hva skal vi med sykepleierutdanningen da?”. 

Det finnes kunnskap som er grunnleggende for en sykepleier, og det må være utgangspunktet for 

å kunne bruke sykepleieprosedyrer. En annen sier at man ikke kan lage prosedyrer for sykepleie. 

Det begrunnes blant annet med at å utføre sykepleie er en relasjon mellom mennesker, og kan 

vanskelig kombineres med medisinske, tekniske ”fakta” i form av en prosedyre.  

 

Sykepleierne føler at de nye prosedyrene har en del begrensninger, og at det er mange 

vurderinger som sykepleiere gjør, som ikke er beskrevet i prosedyrene. Flere av informantene 

understreker at de bruker skjønn når de gjør sine vurderinger. Prosedyrene kan og bør ikke følges 
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slavisk i alle tilfeller. Den passer for eksempel ikke like godt til de pasienter som er urolige og 

enstelige og ikke greier å ligge stille. Urolige pasienter gjør det nesten umulig å greie å følge 

prosedyrene fordi pleierne hele tiden også må ha et blikk på pasienten. Sykepleierne arbeider 

mange ganger med kritisk syke pasienter og en viktig del av arbeidet er observasjon. Generelt 

kan man si at pasienter i større eller mindre grad er forskjellige, og derfor må pleies og møtes på 

litt ulike måter.  

 

Pasienter innlagt i sykehus er i en sårbar og utrygg situasjon. Fordelene ved å ha like prosedyrer 

er at det skaper trygghet hos pasienter og pårørende, men ikke minst hos de ansatte. Ulike 

prosedyrer fører til det motsatte; usikkerhet blant personalet, og utrygghet hos pasienter og 

pårørende. Men langtdreven standardisering kan også skape en rigid og ikke alltid 

trygghetsskapende atmosfære. Her er altså motstridende hensyn som må balanseres, og det å 

kunne finne den gode balanse er en del av det kunsten sykepleien også representerer.  

 

Flere sykepleiere mente det å formidle trygghet til både pasient og pårørende, var en viktig 

sykepleieroppgave. En måte å vise dette på, er å vise at man utfører de samme prosedyrene på 

samme måte. Dette opplevde sykepleierne som veldig vanskelig, da ”alle” utførte prosedyrene 

ulikt, og for så vidt i noen grad ”burde” gjøre det (siden pasientene er litt forskjellige). 

Sykepleierne forteller at det var frustrerende å bruke de nye, strenge prosedyrene; altså å måtte 

avstå fra å være ”skreddersyende”. De forteller også at både pasienter og pårørende reagerte på 

rigiditeten i prosedyreutførelsen og ble forvirrede og utrygge. De stilte kritiske spørsmål, 

spørsmål sykepleierne ofte opplevde de ikke greide å svare godt på, nettopp fordi de ikke selv 

forstod hensikten med de nye prosedyrene: 

 

”Vi har gjort det annerledes i alle år og det har gått bra, så hvorfor lage en ny?”, sier en av 

sykepleierne. 

 

Å gi informasjon er en viktig sykepleieroppgave, som ikke er beskrevet i de nye prosedyrene. 

Informasjon om hva som gjøres, og hvorfor det gjøres, beskrives som et tiltak som kan hjelpe 

pasienten til å bli trygg i situasjonen, og ikke minst til å forstå situasjonen. Trygghet kommer 

også med erfaring. Ulik erfaring gjør at sykepleierne møter pasientene på ulik måte. En av 

sykepleierne sier at hun følte utrygghet som nyutdannet sykepleier, og derfor utførte alle 

prosedyrer slavisk, uten bruk av skjønn. De aller fleste av de erfarne sykepleierne som ble spurt 
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om de nye prosedyrene, kunne ikke forstå at de nye endringene var nødvendige. En sykepleier 

beskriver det på denne måten: 

 

 ”Vi tenker ikke selv lenger, og skjer det noe uforutsett, vet vi ikke hvordan vi skal løse 

problemer” (sykepleier) 

 

Detaljeringsgraden ble kommentert av absolutt alle, Noen mente den var nødvendig siden 

prosedyren var evidensbasert, mens andre var mer kritiske, blant annet fordi andre klinikker 

utfører samme prosedyre på en helt annen måte.  

 

”Jeg skjønner ikke alvoret, i forhold til hva andre avdelinger gjør, og i forhold til andre sykehus 

sin praksis…”, sier én av dem. 

 

”Jeg kan ikke forstå at prosedyren vi hadde fra før ikke var bra nok” (sykepleier) 

 

De nye prosedyrene kan ikke følges slavisk. Fordi detaljeringsgraden ikke er konsekvent, vil 

man måtte bruke skjønn og logisk tankegang for å greie å utføre dem. Variasjonen i 

detaljeringsgrad gjør også, forteller sykepleierne, at de mister litt ”tråden” underveis. Som en 

sier: 

 

”Jeg glemte alt jeg hadde lært om hygienisk prinsipper, fordi jeg var så opphengt i, og opptatt 

av å gjøre alt riktig, og da glemte jeg å tenke selv”. 

 

”Jeg fulgte den detaljerte prosedyren til punkt og prikke, men så plutselig stod jeg der, og 

”manglet”  to hender ”, sier en annen av sykepleierne. 

 

”Balansen mellom å være detaljert og ikke detaljert er vanskelig. Vi har jo en viss 

grunnkunnskap, så hvis man hadde løsnet opp litt, så hadde det blitt enklere for de som er mer 

erfarne, men da mister du de personene som aldri har gjort det før” (de uerfarne), sier en annen 

sykepleier. 

 

En sykepleier sier videre at hun generelt leses prosedyrer med helt andre øyne nå enn for noen år 

siden, da hun hadde mindre erfaring. Arbeidet går lettere etter hvert som erfaring opparbeides, og 

prosedyrene mer blir en retningslinje som brukes med skjønn. Hun beskriver det og ikke ha 
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erfaring, som en hemsko. Mangel på erfaring skaper en uheldig variert praksis. Selv om de fleste 

opplevde frustrasjon omkring detaljeringsgraden, ble frustrasjonen mindre hos de erfarne, fordi 

de stoler mer på egne erfaringer. 

 

De mest erfarne sykepleiere forstår lettere de nye prosedyrene, og kan derfor også utøve et mer 

relevant skjønn. Samtidig er det de mest uerfarne som trenger de nye prosedyrene. 

 

6.6 Faglige og økonomiske hensyn 

I forbindelse med de nye prosedyrene, ble det spesiallaget egne sterile SVK-pakker for 

Medisinsk klinikk. Disse pakkene inneholder alt av utstyr som man trenger for å utføre SVK-

prosedyrene som beskrevet. Her ligger riktig antall kompresser, pinsett, etc. Kun få måneder 

etter at disse pakkene kom til sykehuset, ble noen av de ferdigfylte saltvannssprøytene som 

skulle brukes i forbindelse med SVK-prosedyrene, fjernet fra lageret til Rikshospitalet da det ble 

dyrere å bruke disse enn å trekke opp sprøyter selv. De ferdigfylte saltvannssprøytene var 

imidlertid en forutsetning for å kunne gjennomføre prosedyrene slik de var beskrevet. Faglige og 

økonomiske hensyn kan av og til komme i konflikt med hverandre, og måten konfliktene 

håndteres på ”ovenfra”, kan skape uforutsette problemer på klinisk nivå.   

Stadige endringer i prosedyrene, gjør også at disse ”pakkene” bør revideres, men det koster 

penger. Og her kommer økonomien i konflikt med de faglige hensyn.  
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7.0 Drøfting 

Medisinsk klinikk har de siste årene hatt flere strukturelle endringer og den har vokst i størrelse 

og ansvarsområdene er blitt mer spesialisert. De store sykehusene i Oslo-området er slått 

sammen, og spesialiteter er flyttet fra ett sted til et annet. Van de Ven og Poole (1995) og 

Minzberg (1979) beskriver i sin livssyklusmodell fasene en organisasjon gjennomgår som følge 

av alder og vekst. Etter at organisasjoner har gått gjennom den første fasen, kreativitetsfasen, har 

den fått mer struktur og flere systemer for samordning og drift er på plass. Samtidig skjer det en 

ytterligere spesialisering. I starten visste og kunne mange ”alt”, men nå har oppgavene blitt mer 

spesialisert og organisasjonens medlemmer lever i mindre nisjer; organisasjonen som sådan blir 

noe fjernere og mer personlig irrelevant.  

 

Målet med å samle de største sykehusene i Osloområdet var altså å optimalisere nasjonale mål 

om bedre kvalitet og bedre utnyttelse av ressursene. Dette ville Helse Sør-Øst oppnå ved økt 

samarbeid mellom sykehusene og ved å skape et klarere skille mellom hva som skal gjøres på 

lokalsykehus og hva som skal samles på færre, større og mer spesialiserte sykehus. Prinsippet for 

fordeling av funksjoner mellom sykehus ville være å desentralisere det man kan, og sentralisere 

det man, av helsefaglige grunner, må - begge deler for å sikre best mulig kvalitet i behandlingen. 

Man får slik flere sykehus som skal enes om felles rutiner og retningslinjer for virksomheten. Da 

må man blant annet sørge for at det blir større grad av likhet i den kliniske praksis innad i 

klinikkene. Hvert fagområde i klinikkene hadde tidligere gjerne sine egne (sykepleie)prosedyrer, 

og det var lett å ha oversikt og kontroll (Mintzberg, 1979). Dette kunne ikke fortsette når man 

skulle ha et tettere samarbeid på tvers av fagområdene. Mintzberg kaller denne fasen 

samarbeidsfasen. En felles forståelse av hvordan man utførte samme type prosedyre ville 

dessuten føre til større grad av trygghet for sykepleierne som i perioder kunne bli flyttet til andre 

enheter for å bistå i pleien. Men hvem hadde, eller har, de beste og de riktigste prosedyrene?  

 
En undersøkelse av Skogsaas og Svendsen (2006) indikerer at det kan være vanskelig å håndtere 

motstand som oppstår ved endring som krever samhandling på tvers av medisinske fagområder 

(Skogsaas og Svendsen, 2006). Samspill mellom medisinske fagområder kan være preget av 

mistenksomhet, negative fortolkninger og antagelser og skjulte agendaer. Er det økonomi som 

styrer disse endringene, setter man dem ut i livet fordi man det er til pasientens beste, eller er 

endringene et ledd i å vinne posisjon, eventuelt på vegne sykepleiefaget som sådan? I 

sykepleiergruppen har det ikke tidligere vært kultur for å drive med forskning, og kanskje 



 

 54  

nettopp derfor har også denne profesjonen kommet i skyggen av legeyrket. Å tale om å 

evidensbasere egen virksomhet kan derfor være et middel til å løfte egen profesjon. 

 

7.1 Tydelig visjon 

Medisinsk klinikk ønsket å innføre de nye SVK-prosedyrene på en best mulig måte. Det var 

derfor det ble satt ned en arbeidsgruppe med fagutviklingssykepleiere til å drive prosessen fram. 

Jacobsen peker på viktigheten av at behovet for endring erkjennes fra diagnosefase av. Det er 

vesentlig hvis man skal få en god plattform for endring (Jacobsen, 2004). Det var stor enighet i 

ledergruppen for sykepleiere, seksjonsoversykepleierne, om at det var et behov for å 

gjennomføre endringer i måten SVK-prosedyrene ble håndtert på. Dette er i følge Jacobsen 

(2004) et av de mest sentrale elementene i endringsledelse, altså at det er en klar og entydig 

endringsidé og at endringen framstår som nødvendig. Visjonen var altså klar og gjennomtenkt, 

og den var forankret også i klinikkledelsen. Når diskusjonen rundt emnet kom opp, sammen med 

erkjennelsen av at noe ikke fungerte optimalt, satte dette i gang en oppløsningsprosess, en 

”unfreeze-prosess” (Lewin og Klev, 2002). En av informantene sier det slik: 

 

”Pasientene stiller helt andre krav til pleie og behandling i dag enn før. Dette tvinger oss til å 

gjøre ting annerledes” (sykepleieleder) 

 

Kotter (1996, 35) fremhever også, som vi har sett, at endringsprosesser må starte med at det 

etableres en oppfatning hos en tilstrekkelig andel av de ansatte om at endring er tvingende 

nødvendig. Sykepleielederne var innforstått med dette, men hva med sykepleierne, brukerne av 

prosedyrene? 

 

Omtrent samtidig som SVK-prosjektet ble satt i gang, startet også arbeidet med 

Forbedringsprosjektet. Her var målene å sørge for en mer strømlinjeformet arbeidshverdag, en 

arbeidshverdag der man skulle få mer tid til å drive med god og effektiv pasientbehandling, 

forskning, fagutvikling og undervisning, gitt de ressurser man hadde. McKinsey, som er ett av de 

ledende konsulentselskap i dag, fikk oppdraget med å gjennomføre prosjektet. Det lå i kortene at 

nedbemanning var ett av tiltakene som måtte til for å redusere kostnadene. Som gjort rede for i 

teoridelen, kaller Kjøde (2004) nedbemanning og strukturendringer type 1-endring, en type 

endring som fremstår som tiltak organisasjonen må gjennomføre. Endringer i kultur og 

holdninger, eller i aktiviteter og arbeidsprosesser, kaller han type 2-endringer. Han sier videre at 

når virksomheter gjennomfører type 1- og type 2- endringer samtidig, kan de fungere som en 
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slags ”unfreezeprosess” (Kjøde, 2004). De samtidige endringene vil bringe en organisasjon over 

i en ustabil, endringsmottakelig tilstand. Å innføre prosedyrer forenkler prosesser, standardiserer 

pleien, pasientens sikkerhet øker og kostnadene reduseres. Ledelsen i Medisinsk klinikk gav 

uttrykk for at en mer rasjonell drift var nødvendig for at klinikken skulle sikre sin posisjon som 

nasjonalt ledende også i framtida. Klinikkledelsen var opptatt av høy faglig kvalitet, og et ønske 

om at alle prosedyrer i klinikken på en viss sikt skulle være basert på best tilgjengelig evidens, 

og at det skulle være en lik faglig praksis ved de ulike seksjonene. SVK var helt i tråd med 

klinikkens filosofi, men var likevel ikke en integrert del av Forbedringsprosjektet. Nye 

prosedyrer for Forbedringsprosjektet krevde også ledernes fulle oppmerksomhet over en lengre 

periode, og SVK-prosedyrene kom derfor i skyggen av dette. Dette bekfrefter også Mintzberg i 

sin teori hvor han sier at i omorganiseringer i en organisasjon så må ledelsen delegere oppgaver 

fordi de må konsentrere seg om strategiske forhold (Mintzberg, 1979).  

 

7.2 Endringsrommet 

Endringsrommet er overgangen fra den etablerte nåsituasjonen til en ønsket fremtidssituasjon 

(Hennestad, Revang og Strønen, 2006). Dette kan, hva gjelder innføringen av nye SVK-

prosedyrer ved Medisinsk klinikk, illustreres slik:  

 

Nåsituasjonen Endringsrommet Framtidssituasjonen 
Gammel prosedyre. 
Ny klinikk med uensartet aktivitet 
og lite samhandling på tvers av 
avdelingsgrenser. 
Sterke fagmiljøer og en engasjert 
organisasjon 

Endring av detaljeringsnivå, mer 
tidkrevende, mer ressurskrevende. 
Sengepostene samarbeider om 
senger og pleieressurser på tvers av 
fagområdene  

Nye evidensbaserte prosedyrer som 
skal sikre høy faglig kvalitet og 
sikrer at det som gjøres er riktig, er 
innført. 
En klinikk med sterke og 
konkurransedyktige fagmiljø, hvor 
Rikshospitalet tilbyr det beste av 
pasientbehandling og driver 
forskning og fagutvikling på 
internasjonalt nivå, er etablert 

 

Det kan være mange årsaker til at implementeringen av nye tiltak ikke lykkes. Blant annet kan 

formelle strukturer og rapporteringslinjer, etablerte retningslinjer, systemer og rutiner, 

manglende fagkunnskap eller vilje, samt personalmangel og økonomi stoppe eller forsinke en 

gjennomføring av endringene (Kotter 1996, 102). En viktig faktor for at en endring skal bli 

vellykket, er hvordan hele prosessen gjennomføres. Nåsituasjonen må være godt beskrevet og 

kartlagt, og den ønskede nye situasjonen må beskrives så godt som mulig (Hennestad, Revang og 

Strønen, 2006). 
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Når det gjelder SVK-prosedyrene, kom man, slik jeg ser det, aldri til ”unfreeze-fasen”. De 

ansatte hadde ikke forstått hensikten med å lage nye prosedyrer og var derfor ikke forberedt på 

endringen. Flere av sykepleierne, sier de ikke kunne forstå hvorfor prosedyrene måtte endres. De 

fleste var fornøyd med den eksisterende prosedyren. Flere stilte spørsmål om hva risikoen var 

ved ikke å lage nye prosedyrer og hvorfor endringen skulle skje ”akkurat nå”. Mange var opptatt 

av hva endringen ville bety for dem, og hvilke konsekvenser det ville få hvis man ikke utførte 

prosedyrene på den nye og riktige måten. Informantene stilte også spørsmål om endringen var 

økonomisk motivert, og om en slik ”radikal” endring virkelig var nødvendig. De stilte spørsmål 

ved hva som skjer med de prosedyrene som ikke er evidensbaserte, og flere lurte på hvorfor 

akkurat SVK-prosedyren var så viktig. Teorien sier at hvis ledere ikke kan svare på disse 

spørsmålene på en god måte slik at de ansatte forstår at endring er nødvendig, vil 

implementeringen av de nye prosedyrene mislykkes (www.change-management.com).  

 

Ved sammenslåingen av de store sykehusene, skapte dette et økt behov for spesialisering i alle 

ledd, og for å implementere flere felles og bedre dokumenterte rutiner og prosedyrer i 

avdelingene. Mintzberg (1979) sier at skal man få til dette må ledere konsentrere seg om de 

strategiske forhold, mens ansvaret for andre, mer praktisk iverksettende, oppgaver i større grad 

må delgeres nedover i systemet. Siden ledelsen i sykehuset måtte konsentrere seg om den større 

omorganiseringen (Forbedringsprosjektet), kom innføringen av de nye SVK-prosedyrene i 

skyggen. Lederne delegerte oppgaven nedover i systemet, men her manglet det både 

iverksettingskompetanse og forståelse for hvorfor denne endringen var nødvendig. Hvis man 

ikke lykkes med overbevisningsarbeidet, vil de ansatte holde fast ved gamle handlingsmønstre 

og virke som motkrefter. 

 

To utsagn fra en sykepleier av de nye prosedyrene illustrerer dette: 

 

”For meg blir det rart å bruke så mye tid på én enkelt prosedyre, hva med alle de andre da?”  

 

”Hvorfor er vi hysteriske på at denne prosedyren skal være steril, når Generell intensiv lar sine 

kateter ligge åpne?”  

 

7.3 Motstand 

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at mange av de ansatte ikke hadde forstått hensikten 

med de nye prosedyrene, og at det er en viktig grunn til at sykepleierne gir uttrykk for skepsis. 
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De fleste hadde trolig vært villige til å endre praksis hvis de hadde blitt overbevist om at de nye 

prosedyrene var til det bedre for pasienten. Noen gav imidlertid også, mer defensivt, uttrykk for 

usikkerhet og bekymring for om de greide å mestre de nye kravene som ble stilt til kunnskap og 

ferdigheter: 

 

”Jeg håper jeg greier å gjøre det uten feil. Jeg er redd for å gjøre feil. Det var jeg ikke før” 

(sykepleier) 

 

Kotter (1996) beskriver også dette, frykten for ikke å lykkes, som et helt klassisk eksempel på en 

grunn til endringsmotstand blant ansatte i en organisasjon.  

 

Hennestad (2002) mener det er en undervurdert utfordring å få ansatte til å bryte ut av det gamle 

”fordi organisasjoner er selvforsterkende systemer som holder dem fast på en etablert kurs” 

(Hennestad, 2002). Organisasjons- og endringsteoretikere som Hennestad, Revang og Strønen 

(2006) og Jacobsen (2004) trekker fram hvor viktig det er at endringsbehovet forstås av dem som 

omfattes av endringene. Vedtak om innføring av nye prosedyrer for SVK er ikke i seg selv 

tilstrekkelig for at det skal bli akseptert og fulgt i praksis. Holdningene til dem som skal bruke 

prosedyrene er også viktige. De minst erfarne hadde nok mest nytte av å ha prosedyrer, en 

strukturert veiledning, og aksepterte derfor lettere de nye prosedyrene. De mest erfarne mente at 

de nye prosedyrene innskrenket deres selvstendighet og muligheten til å utøve skjønnsmessige 

vurderinger for mye. Hvis innføringen av nye prosedyrer skal lykkes, må det være en balanse 

mellom det at den skal være retningsgivende for praksis, og det at de mer erfarne må kunne 

bruke sitt kliniske skjønn når de finner det nødvendig. I møte med pasienten er sykepleierens 

fokus knyttet til omsorg og mellommenneskelige verdier, til det subjektive. Skjønnet vil være 

knyttet til det subjektive, samtidig som den objektive kunnskapen også vil være en viktig del 

(Ekeland, 2004). 

 

Da de nye prosedyrene skulle innføres, ble det gitt opplæring til sykepleierne. Denne 

opplæringen tok tid, og det var hele tiden noen som ikke fikk opplæring av ulike årsaker. Det 

kunne være mangel på tid, eller mangel på vilje til å lære seg de nye prosedyrene. En erfaren 

sykepleier sier dette: 

 

”I en travel hverdag prioriterte jeg ikke å lære meg de nye prosedyrene fordi jeg mener jeg 

utfører faglig forsvarlig sykepleie uansett”  
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Opplæring er likevel ingen garanti for at prosedyrene blir fulgt av sykepleierne. Det viste seg da 

også at sykepleierne i stor grad utførte prosedyrene på sin egen måte, basert på et visst innslag av 

skjønn. Å bruke faglig skjønn kan representere en motsetning til det å bruke evidensbasert 

kunnskap. Gjennom erfaring utvikler noen et godt faglig skjønn, mens andre ikke gjør det. 

Evidensbasert kunnskap kan i verste fall stenge for det faglige skjønn. Prosedyrer og teoretiske 

”sannheter” er ikke alltid nok i virkeligheten. Debatten om evidensbasert kunnskap eller praksis, 

handler også om forholdet mellom vitenskap og praksis (Ekeland, 2003). En av 

seksjonsoversykepleierne sier dette: 

 

”En sykepleier med 3 måneders erfaring vil gjøre andre vurderinger og ha andre kunnskaper 

enn sykepleiere med lang erfaring. Fakta er fakta, og det skal ikke være rom for skjønn, da vil vi 

falle tilbake til gammel praksis. En prosedyre skal sørge for lik praksis uavhengig av erfaring og 

ansiennitet og kompetanse” (leder) 

 

Jeg spurte lederne om de tror at ufaglærte personer med tilstrekkelig opplæring og veiledning 

kan utføre de nye prosedyrene, siden ”hvemsomhelst” kan utføre dem? Lederne sier at det er 

viktig at sykepleieprosedyrer utføres av sykepleiere og ikke av andre personer med annen 

fagbakgrunn. Kirkevold sier at å mestre tekniske ferdigheter en del av den kunnskapen en 

sykepleier må ha. Ferdigheter er i stor grad erfaringsbaserte. De tilegnes derfor gjennom lang tids 

praksis. Noen vil utvikle en mesterlig ferdighet, andre en mer alminnelig sådan (Kirkevold, 

1996). 

 

7.4 Sykepleierne og de nye prosedyrene 

Kotter sier i sin artikkel at motstand mot endring kan ha sammenheng med at det ikke ligger en 

kriseforståelse til grunn for endringen. Krise tas også opp som et viktig punkt av Hennestad 

(2002). Han mener at kriseforståelse kan skape både nødvendig forståelse for endringsbehov og 

ideer som kan være viktige å ta med i den videre planleggingen. Hvis noe skal endres, bør dette 

være godt forankret i teori og evidens, for kanskje er dagens situasjon og prosedyre mer enn god 

nok? Denne historien handler absolutt ikke om krise, men hvis medarbeiderne hadde fått 

forståelse for at pasientene ville blitt alvorlig syke hvis man ikke utførte prosedyrene på den 

”nye” måten, ville det kanskje vært lettere å implementere endringen. Ledere må selv være 

overbevist, og ha gode argumenter for, å gjennomføre en endring før den gjennomføres. Det blir 
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viktig at lederne ikke gjennomfører endringen for endringens skyld, men at den er gjennomtenkt 

og viktig for å ivareta hensynet til pasientenes interesser på en bedre måte. 

 

Forskjellen i detaljeringsgraden mellom ny og gammel prosedyre var stor, men hovedprinsippene 

var de samme ved begge sett av prosedyrer. Noen av sykepleierne mente en del av de nye 

retningslinjene var dårlig tilpasset praksissituasjonen, at prosedyrene som helhet ikke var 

konsekvente med hensyn til detaljeringsgrad og at prosedyrene i en del henseender var for rigid. 

Det var noen elementer i de nye prosedyrene som flere stilte spørsmål om nødvendigheten av. De 

nye prosedyrenes detaljeringsgrad, har ført til at mange sykepleiere føler de mister en del av 

selve faget. Det å foreta skjønnsmessige vurderinger underveis skal nesten være umulig med de 

nye prosedyrene. Alle har en oppfatning av, og skjønner at det trengs like retningslinjer for bruk 

og stell av SVK, men det som blir frustrerende og vanskelig å forstå for mange ansatte ved denne 

klinikken er at ”alle andre gjør det helt annerledes”. En av sykepleierne mente at ved å lage 

detaljerte prosedyrer, undergraver man egen profesjon ved at men ikke får mulighet til å tenke 

over hva man gjør eller hvorfor man gjør det man gjør. Også dette bidrar til å legitimere 

motstand mot innføringen av de nye prosedyrene.  

 

”Jeg kan ikke forstå at prosedyren vi hadde fra før ikke var bra nok”, sier en sykepleier. 

 

Hennestad, Revang og Strønen (2006), Lewin og Klev (2002), Jacobsen (2005) beskriver 

motstand som utfordringer i endringsprosesser. Flere av dem jeg intervjuet uttrykte faglig 

uenighet om hvordan virkeligheten faktisk var og hvilke løsninger de mente var de beste. Noen 

kom rett fra skolebenken og mente at skolen ikke kunne hatt opplæring i bruk av SVK hvis de 

prosedyrene som ble brukt ikke var faglig forsvarlige og forankret i teorien.  

 

En annen skeptisk sykepleier begrunnet delvis sin skepsis slik: 

 

”Erfaringsbasert kunnskap burde det vært på alle prosedyrer, hvorfor er SVK plukket ut som den 

viktigste?”  

 

Noen sa også at de opplevde den aktuelle prosedyreendringen som stressende fordi de nye 

prosedyrene, var mer tids- og ressurskrevende enn den gamle, mens andre fryktet at de ikke ville 

strekke til fordi prosedyrene var så detaljerte og ”tunge” og omfattende å utføre. De opplevde at 
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de ikke mestret godt den nye måten å arbeide på. Å lære noe nytt og å avlære det gamle ble 

vanskelig for enkelte som hadde jobbet etter de samme prinsippene i 20 år.  

 

Selv om endring i organisasjoner er vanskelig og mange vil motarbeide endringene i stedet for å 

samarbeide om dem, er også motstand en del av en endringsprosess som kan utnyttes 

konstruktivt. Man må sørge for at de nøytrale blir støttespillere, og at de motvillige 

støttespillerne blir mer aktive støttespillere (Kotter, 1996, 123). Hennestad, Revang, Strønen 

(2006) skriver at motstand kan møtes med argumentasjon og forhandlinger. Det kan ofte kreve 

både oppfinnsomhet og årvåkenhet, for de som ikke får støtte for sine synspunkter i første 

omgang, kan gå over til å bruke både indirekte og mer eller mindre skjulte motstandsformer 

(Hennestad, Revang, Strønen, 2006).  

 

Det er interessant at noen av lederne, altså lederne, var overbevist om at prosedyrene ble utført 

som de skulle, etter de nye retningslinjene, mens sykepleierne selv sier de ofte tok ”short cuts”. 

Sykepleierne opptrer altså av og til på en tvetydig måte overfor sine ledere. De gir inntrykk av at 

de er lojale, men er det ikke alltid i praksis. De tyr til ulike former for skjult motstand eller 

dobbeltkommunikasjon (Hennestad, Revang, Strønen, 2006). Å yte ”lipservice” overfor ledere er 

også en form for dobbeltkommunikasjon. Arbeidstagere jatter da med, men unnlater å gjøre det 

de skal, eller driver motstandsarbeid, som ”networking”, i det skjulte. En informant sier: 

 

”Jeg skal lære meg den nye prosedyren, men jeg vet at jeg kommer til å lage min egen vri” 

(sykepleier)  

 

Motstand mot det nye kan være både bevisst og ubevisst. Av og til kan motstanden utvikle seg 

gjennom rykter, rykter som etter hvert kan ”gripe” en hel avdeling, og føre til ulike former for 

motstand hos de fleste. Selv med mye og god informasjon ovenfra kan det være vanskelig å 

stanse ryktene og den motstand de skaper. Teorien sier også at til tross for at informasjonen 

gjentas flere ganger, kommer spørsmålene opp igjen – hvorfor? (Skogsaas og Svendsen, 2003). 

Endringsprosesser er ikke alltid preget av rasjonalitet. Av og til skyldes motstanden ikke bare 

motstand mot den konkrete endringen som iverksettes, men måten endringen innføres på, altså 

ovenfra og ned, uten konsultasjon Noen av informantene i undersøkelsen uttalte seg imidlertid 

også på måter som kan tyde på at de generelt er endringskeptiske. Noen hadde allerede ”på 

forhånd” bestemt seg for hva de skulle mene om de nye prosedyrene, nemlig at de ikke likte den. 

Selv før de hadde hørt alle detaljer i saken, var man negative (Skogsaas og Svendsen, 2003). De 
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var problem- og ikke løsningsorientert. Motstand kan også være et signal på utrygghet. En 

spørreundersøkelse blant sykepleierne, som tidligere nevnt, avdekket mangelfull kunnskap om 

hygieniske prinsipper omkring behandlingen av SVK. Kanskje var det noen erfarne sykepleie 

som ”trodde” de utførte prosedyrene riktig, men at de kanskje var litt usikre på om de utførte den 

godt nok, og derfor ikke ville bli ”avslørt?” 

 

Noen av sykepleierne ”skjulte” sin motstand. En sier således: 

 

”Jeg skal utføre prosedyren slik den er når andre ser på, ellers vil jeg bruke sunn fornuft og 

gjøre det må min egen måte. Det er komplett umulig å utføre prosedyren slik den er nå”  

 

Det kan være vanskelig å tolke om utsagn som ytres er uttrykk for motstand eller vilje til 

endring. Noen kan for eksempel trekke frem en del problemer knyttet til iverksettingen av de nye 

prosedyrene, men gjøre det mer fordi de er realistiske enn fordi de er motstandere av 

prosedyrene.   

 

”Jeg synes det er vanskelig å gjennomføre prosedyren slik den skal, og jeg er usikker på om jeg 

utfører den på den riktige måten, fordi den er så omfattende” (sykepleier) 

 

Noen sykepleiere svarer på måter som kan sees på mer som lydighet overfor lederen enn som 

entusiasme for de nye prosedyrene. De kan for eksempel si at ”dette har jeg fått i oppdrag å 

gjøre, og da gjør jeg det.” Her er noen eksempler på slike holdninger: 

 

”Jeg har prøvd å utføre den slik den skal, selv om det er vanskelig. Jeg vil etter hvert, og etter 

noen ganger, forhåpentligvis gjøre det på den riktige måten” (sykepleier) 

 

”Det er bestemt fra ledelsen at det blir slik, og da må vi gjøre det sånn” (sykepleier) 

 

 7.5 Ulik praksis 

Pasienter innlagt i sykehus er i en sårbar og utrygg situasjon. Det å ha like prosedyrer kan bidra 

til trygghet både hos pasienter og pårørende, men ikke minst hos de ansatte. Informantene 

bekrefter også dette: 
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”Hvis jeg hadde vært pasient her, så hadde jeg følt det veldig trygt å være her. Jeg vet at det vi 

gjør er ordentlig”, sier én. 

 

”Kompetanse og kvalitetssikring er viktig, da vil pasienten føle seg trygg”, sier en annen.  

 

Ulik prosedyrebruk kan føre til det motsatte; usikkerhet blant personalet, og utrygghet hos 

pasienter og pårørende. Medisinsk klinikk har mange fagområder innad i klinikken. Jeg tok 

kontakt med fagutviklingssykepleiere ved Generell intensiv (Kirurgisk klinikk) for å høre 

hvilken prosedyre de hadde ved bruk av SVK. Pasienter som behandles ved Generell intensiv er 

akutt og kritisk syke, og er mer alvorlig syk enn pasienter som ligger på Medisinsk klinikk som 

består av flere sengeposter, og ikke en intensivenhet. Det viste seg at de nye prosedyrene ved 

Medisinsk klinikk stilte strengere krav til håndtering av SVK enn hva som var tilfelle ved 

Generell intensiv. Er ikke pasientene ”friskere” når de ligger på sengeposten? Hvorfor skal de da 

utsettes for mer ”avansert” prosedyrepraksis? Man kan også spørre om pasientene, da de var på 

det sykeste, og befant seg på Generell intensiv, ble utsatt for unødig fare. 

 

Ulik praksis kan føre til at pasienter som skifter klinikker (altså, som overflyttes fra èn klinikk til 

en annen) og deres pårørende, kan bli forvirret og utrygge. Dette gjelder selvsagt også innad i 

den enkelte klinikk. En av sykepleielederne forteller således at hun selv har måttet snakke med 

pasienter fordi samme prosedyre ble utført ulikt i egen seksjon. Hun forteller at pasienten ble 

utrygg og usikker på hvem av sykepleierne som utførte prosedyren riktig. Både ledere og 

sykepleiere får slik en forklaringsutfordring.  

 

Det er altså personalet som påfører pasientene denne usikkerheten. Flere av sykepleierne uttaler 

seg om dette. En sier: 

 

”Jeg skjønner ikke ”alvoret” i denne prosessen i forhold til hva andre avdelinger gjør, og i 

forhold til hva andre sykehus gjør i sin praksis”… hvorfor bruke så mye energi på dette? 

(sykepleier) 

 

En annen sykepleier gir uttrykk for at hun synes det er ubehagelig når pasienter som kommer fra 

andre sykehus blir usikre på hva de tidligere har blitt ”utsatt” for, siden Rikshospitalet utfører 

prosedyrer helt forskjellig fra hva de er vant til. Flere opplevde dette som problematisk i møte 
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med pasientene, og de følte de ble illojale overfor kolleger som kanskje utførte prosedyrene på 

en like god måte som dem selv.   

 

7.6 Implementeringen 

Det er utfordrende å sørge for at alle får den nødvendige informasjonen de trenger om det nye, 

og enda mer utfordrende å sikre at alle har forstått hvordan en prosedyre skal utføres. Generelt 

ser man at implementering er den største utfordringen man står overfor når nye systemer og 

rutiner skal tas i bruk. Implementering av SVK-prosedyrene var intet unntak. Denne fasen kalles 

i teorien for Move-fasen. Ansatte må lære seg å jobbe på den nye måten, og for at organisasjonen 

skal komme i en ny, ønsket situasjon, må endringskrefter overvinne motkrefter for å etablere ny 

balanse i organisasjonen (Hennestad, Revang og Strønen, 2006).  

 

Under den første delen av den fysiske implementeringen, ble det lagt vekt på at beskrivelsen av 

de nye SVK-prosedyrene var et førsteutkast, og at det var ønskelig at sykepleierne kom med 

endringsforslag, basert på den erfaring de høstet under bruken av prosedyrene. 

Prosedyrebeskrivelsen ble lagt inn i Rikshospitaletets kvalitetssystem, EK, slik at det skulle være 

enkelt for hver ansatt å gå inn og se på prosedyrebeskrivelsene til enhver tid. Også oppdateringer 

av prosedyrene ble lagt inn i EK. Noen få personer som satt i arbeidsgruppen for utarbeidelsen 

av prosedyrene fikk ansvar for å lede implementeringen av de nye prosedyrene. 

Hovedoppmerksomheten gjennom hele prosessen lå på implementeringen av de planlagte 

endringene. Martinsen (2004) og Lewin og Klev (1979) peker på viktigheten av å bruke like mye 

ressurser på alle fasene i en endringsprosess, oppløsnings-, endrings- og reetableringsfasen 

(unfreeze, move og refreeze). Under SVK-prosjektet ble ”for” mye tid og oppmerksomhet brukt 

på å planlegge selve prosessen. Underveis i prosjektet ble det så vanskelig å holde ”tråden”. For 

mye energi var ”brukt” opp ”på forhånd”. Og da var man allerede i ”svevet”, og det var for sent å 

”snu” (Hennestad, Revang og Strønen, 2006). Det var heller ingen som så ”faresignalene”.  

 

Karl Weicks (1984) ideer om ”de små seieres psykologi” går ut på at det er lettere for folk å 

håndtere store problemer når de brytes opp i små problemer – det blir lettere å få oversikt slik. 

Når folk opplever at de får det til, at de får ”små seire”, motiverer det til å gå videre (Weick, 

1984). Dette tilsvarer trinn 6 i Kotters prosesskjema (1996). Her peker han på viktigheten av å 

sette kortsiktige resultatmål og å markere at disse nås. Men i SVK-prosessen ble dette 

komplisert, fordi det var vanskelig å få data som for eksempel viste at antall sykehusinfeksjoner 

relatert til SVK hadde gått ned siden man startet med de nye prosedyrene. Det var vanskelig å 
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vise til oppnådde resultater, annet enn at noen ansatte hadde fått opplæring og at 

implementeringen var gjennomført.  

 

Omstillingsprosesser lever ofte ikke opp til forventningene. En vellykket implementering er 

avhengig både av at det er et klart definert ansvar for milepæler og aktiviteter og at ansvar og 

milepæler følges opp (Fjalestad, 2006). Kotter (1996) beskriver en vellykket implementering der 

ledelsen står sentralt i implementeringsarbeidet. Medarbeiderne må involveres og mobiliseres for 

å få til en god prosess og et varig, vellykket resultat. Endring krever involvering. Det er derfor 

nødvendig at de ansatte ser på endringen som meningsfull (Fullhan, 2001).  

 

I alle organisasjoner finner man medarbeidere som straks ser poenget og er med, mens andre 

ikke så lett ser det. En tidlig forpliktende involvering av medarbeiderne er en god start for en 

vellykket implementering, selv om slike prosesser likevel vil være en belastning, stor eller liten 

Liten grad av involvering fra noens side trenger ikke å handle om uvilje eller lav interesse. Det 

kan skyldes at de det gjelder stresset og har oppmerksomheten vendt i andre retninger. De som 

jobber i en avdeling og har et direkte pasientrettet arbeid, engasjerer seg svært lite så lenge de 

ikke føler at det virkelig angår dem.  

 

Mange opplevde at det ikke ble satt av nok tid til implementeringen. De daglige gjøremål måtte 

utføres, og implementeringsaktiviteten kom som et tillegg det knapt var tid til.  

 

I følge Hennestad, Revang og Strønen (2006) har en klok leder sagt: 

 

”Du kan ikke endre folk, men de kan kanskje endre seg.” 

 

Hvis ledere eller ansatte opplever at endringen møter et følt behov blir de også mer motivert for å 

involvere seg, altså for å endre seg selv. Innen arbeidsmotivasjonsteorien heter det således at 

arbeidsagere vil føle seg mer forpliktet av et mål dersom de mener det både er viktig å realisere 

og er mulig å realisere (Locke and Taylor, 1994). Siden motivasjon er så viktig i en 

endringsprosess, vil øverste leder i en organisasjon, for eksempel administrerende direktør for et 

sykehus, kunne oppleve et dilemma ved behov for endring. Skal man verksette tiltak og endring 

som ikke alle mellomledere er enige i, eller skal man vente til alle har blitt enige? På den ene 

siden kan det være lurt å vente, for man vet at motiverte ledere er mer forpliktet. På den andre 

siden kan en stille spørsmål ved om en skal la noen hindre igangsetting av endring som kan 
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synes viktig for organisasjonen, selv om det finnes motstand blant noen. Jeg har tidligere nevnt 

hvorfor motstanderne av endringene er motstandere. De kan være faglig eller ideologisk uenige i 

endringene som er foreslått, eller de kan frykte at endringene kan true deres (private) interesser. 

Hva det siste angår, kan de for eksempel frykte at de kan miste arbeidet, at de må gå ned i lønn, 

at de kan få en mindre viktig posisjon, eller at de må omskoleres (og kanskje ikke lykkes med 

det).  Motstanden mot endring vil vanligvis være større nede enn oppe i organisasjonen. Ledere, 

eller snarere mellomledere, som er endringsskeptiske, er gjerne slike som tror de vil tape på 

endringen. Kanskje skal en del stillinger bort og noen kan føle at det blir deres. (www.change-

management.com). Sjelden vil det være mulig å samle alle. 

 

Når det gjelder SVK-prosedyrene, ble det utarbeidet en gjennomføringsplan. Men prosessen og 

implementeringen gikk over lang tid, og fulgte ikke den opprinnelige planen. I følge forfatterne 

var bestillingen uklar. Det førte til at det ble vanskelig for arbeidsgruppen å bestemme hva de 

nye prosedyrene skulle inneholde. Det viste seg også at lederne var uenige om mandatet var 

tydelig nok. Noen ledere mente det var helt tydelig, mens andre mente det helt klart kunne vært 

tydeligere og mer avgrenset: 

 

En leder sier blant annet dette:  

 

”Det tok litt ”av” kan du si…” (leder) 

 

Det førte også til at det ble vanskelig å vite hvordan strukturene omkring de nye prosedyrene 

skulle utformes. Dette førte igjen til at samarbeidet om innføringen av de nye prosedyrene ble 

utsatt for påkjenninger. For mye ble bare diktert ovenfra. En av sykepleierne bemerket til dette: 

 

”Vi ble ikke spurt om hva vi syntes om dette”. (sykepleier) 

 

Selv om det var flere i arbeidsgruppen som representerte de ansatte følte altså flere av disse at de 

ikke ble hørt underveis. Uklarheten fra starten av gjorde at de som stod for prosedyreutformingen 

ble ”unødig” dikterende. ”Diktatene” ble så i neste omgang til ”uforståenhetsreaksjoner” blant de 

kliniske sykepleiere:  

 

”Jeg kan ikke forstå at vi skal gjøre det annerledes her hos oss, når det finnes mye enklere 

prosedyrer andre steder”, som en sa. 



 

 66  

 

Mandatet skulle vært klarere, og en sterkere oppmerksomhet på struktur og system. Prosjektet 

ble mye større enn hva som var tenkt, og det var altså uklart hvor omfattende arbeidet med det, 

skulle bli. Kotter sier det er viktig å lage konkrete og tidsbegrensede mandater, i tillegg til reelt å 

involvere dem som jobber på ”gulvet”.  

 

Det er mange oppgaver som også skal løses i et sykehussystem, og det er vanskelig å avsette tid 

til alt. Man har derfor hele tiden betydelige prioriteringsutfordringer. Prosedyreprosjektet fikk 

mye oppmerksomhet i planleggingsfasen, men mindre etter hvert. Alle lederne og 

fagutviklingssykepleierne var i starten engasjert og ivrig, men etter hvert som tiden gikk, og 

prosjektet strakte seg over måneder og faktisk år, ble fokuset mindre både fra lederne og 

fagutviklingssykepleierne sin side. Hele prosjektet hadde tatt for lang tid. Kanskje hadde man 

blitt endringstrett?  En av sykepleierne sa dette om første fase: 

 

”Jeg synes jeg har hørt om denne prosedyren i årevis jeg nå, og det virker som det har blitt brukt 

mye energi på en bitteliten ting”, sa en av sykepleierne. 

 

Slik jeg oppfatter det, mener sykepleier at hovedprinsippene for ny prosedyre, er ganske lik den 

gamle, og at man derfor har brukt uforholdsmessig lang tid på små endringer. Totalt sett, har 

ikke endringene vært så store, men detaljeringsgraden har sørget for at opplevelsen av 

endringene har virket enorme.  

 

”Blir vi noen gang ferdige med disse prosedyrene?” (sykepleier) 

 

En annen sykepleier spurte: 

 

”Hvor stor stillingsprosent har vi til sammen brukt på denne prosedyren, er det noen som kan si 

noe om det?”. 

 

Det ble ikke framlagt noen klar visjon og strategi for innføringen av den nye SVK-prosedyren, 

foruten det som allerede finnes på Rikshospitalets hjemmesider for hva sykehuset har som mål, å 

være landets ledende forskningsmiljø innen sine fagfelt. De sykepleiere som skulle ta prosedyren 

i bruk opplevde at det å gjøre det ikke var mulig med de faktiske nedskjæringene som nå 

skjedde. De følte at den kvalitetshevning Forbedringsprosjektet skulle føre til, og som de nye 
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SVK-prosedyrene skulle være en del av, kom i annen rekke. Forbedringsprosjektet var i ferd med 

å bli et effektiviserings-, eller endog bare et kostnadskontrollprosjekt.  Det ble sagt at den 

nedbemanningen som fulgte med kostnadskontrolltiltakene ikke skulle gå ut over den faglige 

utviklingen, med det skjedde altså. Det formelt kvalitetsorienterte Forbedringsprosjektet ble slik i 

noen grad til hinder for en vellykket implementering av de nye SVK-prosedyrene. Mange 

begynte også å stille spørsmål om hva den opprinnelige visjon egentlig var. Var den egentlig mer 

penger enn omsorgskvalitet?  Det gikk nesten tre år fra arbeidet med prosedyrene startet, til de 

var ”ferdig”. Svært mye tid og ressurser gikk med til dette arbeidet, og man kan forstå at dette 

kan virke påfallende for ansatte når økonomi og effektivisering får slik oppmerksomhet. Har man 

brukt tiden godt og ”fornuftig?” 

 

Helsevesenet blir utsatt for, eller gjennomfører selv, svært mange endringer. I en utpreget 

driftsorganisasjon som et sykehus må endringer skape forstyrrelser i driften. Selv om formålet 

med endringene er å forbedre driften, må selve endringsprosessen (midlertidig) gå ut over 

driften. Jo flere endringer som gjennomføres samtidig, jo mer vil det gå utover driften (i 

øyeblikket). Dette skaper betydelige ledelsesutfordringer, både koordineringsutfordringer og 

prioriteringsutfordringer. Kanskje var det for ambisiøst å sette i gang SVK-prosjektet når 

klinikken samtidig skulle gjennomføre det større, i praksis nokså økonomiorienterte, 

Forbedringsprosjektet? Kanskje kom SVK-prosjektet til å gå for mye utover driften mens det 

stod på, samtidig som det ikke, iallfall ikke på kort sikt, skapte en bedre driftsfremtid? Kanskje 

burde man ventet med SVK-prosjektet?   

 

Hvilken kultur, og hvilke normer og rutiner, som finnes på de ulike avdelingene spilte nok også 

en rolle for hvor vellykket implementeringen ble. Noen ledere var mer opptatt av evidensbasert 

forskning, mens andre mente at utformingen av de nye prosedyrene hadde ”tatt litt av”. Man kan 

nok anta at der hvor det var avstand i tenke- og væremåte mellom ledere og klinikere ble 

implementeringen mindre vellykket. Det er imidlertid ikke data om disse forhold og kan derfor 

ikke si noe om hvilken rolle kulturforhold kan ha spilt.  

 

7.7 Ledelsen 

Hensikten med innføringen av de nye, evidensbaserte, prosedyrene var å bidra til at klinikken 

kunne opprettholde et høyt faglig nivå. Noen hadde fått forståelse av at hensikten var å sikre lik 

praksis i Medisinsk klinikk, men de ga uttrykk for at dette også måtte gjelde alle ved 

Rikshospitalet, hvis evidensen tilsa at dette var den riktige måten å gjøre det på. Andre igjen, 
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trodde at hensikten var å spare penger. Hensikten var altså ikke å spare penger, selv om ett av 

målene med Forbedringsprosjektet var det. Informantenes oppfatning av hva som reelt var målet, 

illustreres her, og viser tydelig at hensikten ikke var kommunisert godt nok: 

 

”Jeg trodde vi skulle spare penger jeg, men det kan vi jo umulig gjøre ved å innføre denne 

prosedyren som er så tidkrevende og omfattende?” (sykepleier) 

 

I presentasjonen av de medisinske fagmiljøene på Rikshospitalets hjemmeside, 

www.rikshospitalet.no, brukes uttrykk som ”i front”, ”sterkt fagmiljø”, ”har landets sterkeste” 

osv. Dette kan oppfattes som uttrykk for selvbevissthet om egen posisjon i det medisinske 

fagmiljøet. En slik holdning kan føre til en nesten ”bedøvende” selvtilfredshet og selvgodhet, 

men også til positiv innsats for å beholde den ledende posisjonen. Kotter (1996) fremhever at for 

mye tilfredshet (complacency) eller selvgodhet, hindrer organisasjonen i å etablere en sterk nok 

oppfatning av at endring er nødvendig (Kotter, 1996). 

 

Som en leder sa; 

 

”De har prosedyrer på hvordan de lager hamburgere på McDonalds, men når vi skal ta en 

leverbiopsi, så sier vi at vi ikke har tid eller penger til å kvalitetssikre undersøkelsen!”  

 

”Jeg antar at Rikshospitalet alltid har hatt faglig forsvarlige prosedyrer…” (sykepleier) 

 

Funnene viser at sykepleierne synes det er vanskelig å være lojale mot prosedyrene, eller finner 

dem for krevende, og at mange derfor lager sine egne varianter av dem. Vi har også sett at noen 

mente at prosedyrene var for teoretiske. De bar preg av å være utarbeidet av ”ikkeklinikere, som 

noen sa.” Oppmøtet i arbeidsgruppen som skulle delta i utarbeidelsen av de nye prosedyrene var 

nokså variererende. Også det ble oppfattet som at arbeidet med prosedyrene ikke ble prioritert 

høyt av ledelsen. I arbeidsgruppen satt det erfarne klinikere som kunne uttale seg og komme med 

tilbakemeldinger underveis i prosessen, men i en travel arbeidshverdag er man ikke alltid like 

forberedt til slike møter. Man har det gjerne travelt og sitter og tripper på stolen for å bli ferdig 

med møtet. Noen sa også at å gå på slike møter, var mer som et ”fristed”, der man fikk en pust i 

bakken før man gikk tilbake til krevende pasienter igjen. Mentalt er man altså bare delvis 

tilstede. Man er mest opptatt av å få gjort unna arbeidsoppgavene og pasientene som venter. Det 

blir ikke tid til den refleksjon som kreves for at klinikerne skal kunne bidra til å gjøre 
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prosedyrene til et best mulig arbeidsverktøy. Sykepleierne sa også at det var mange andre store 

og små endringer de måtte forholde seg til i hverdagen og mye ny informasjon som skulle 

fordøyes. De nye prosedyrene hadde derfor sterk oppmerksomhetskonkurranse. Teorien sier også 

at de ansatte må få innsikt i problemene, hvis ikke kan kompetansen undertrykkes (Hennestad, 

Revang og Strønen, 2006). De ansatte forstår altså ikke hvorfor endring er nødvendig og bidrar 

derfor ikke med sin fagkunnskap.  

 

Noen av sykepleierne opplevde at deres leder snakket varmt om de nye SVK-prosedyrene og 

oppfordret sykepleierne til å ta dem i bruk, mens andre mente at deres leder kanskje var litt 

lunken til de nye prosedyrene. Forskning viser at ledelse er den viktigste faktoren for å lykkes 

med en endring: Lederen må identifisere seg med endringen og hun eller han må viser det også 

gjennom måten endringsprosessen blir organisert på og fulgt opp på (Fullhan, 2002). Endring 

krever tid, derfor er det viktig at man ikke for tidlig erklærer endringen for gjennomført 

(Hennestad, Revang og Strønen, 2006). Det kommer hele tiden nyansatte til, mens andre slutter, 

slik at endringsarbeidet nærmest må pågå kontinuerlig, til det erstattes av nye endringer.  

Arbeidet starter for alvor når prosedyrene er ferdige. Det kan se ut som lederne var fornøyd når 

prosedyrene var ferdige, og ”glemte” jobben med implementeringen.  

 

De som laget prosedyrene følte selv de fikk et for stort ansvar også for implementeringen, og sier 

i dag at de har dårlig samvittighet for at de ikke fulgte opp implementeringen godt nok. Men 

prosedyreforfatterne er ikke ledere, og teorien sier at det først og fremst er lederne som må ta 

ansvaret for at planene omsettes til praksis. At de i så stor grad overlot ansvaret for å innføre 

prosedyrene til prosedyreforfatterne kan man si i seg selv er et uttrykk for at de hadde et litt 

distansert forhold til prosedyrene og prosessen med å innføre dem i praksis. Som Jeg har påpekt 

ovenfor, er nok det tid- og oppmerksomhetskrevende Forbedringsprosjektet mye av grunnen til 

dette.  

 

7.8 Forankring 

Skal man lykkes med endringer må de være lettforståelige og de ansatte må innse at det er 

fordeler, helst åpenbare sådanne, ved å benytte seg av dem. Det finnes sosial-psykologiske 

adferdsteorier, som ”Theory of Reasoned Action” (TRA) og ”Theory of Planned Behavior” 

(TPB) som i tillegg gir sosiale forklaringer på hva som skaper endringsuksess. Disse teoriene 

legger vekt på om det finnes ressurspersoner som kan svare på spørsmål som melder seg blant 

iverksetterne, om det relevante utstyr er tilgjengelig til enhver tid, om personalet får avsatt tid til 
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å sette seg inn i det nye, om den enkelte iverksetters kompetanse er tilstrekkelig til å kunne 

iverksette det nye og endelig om den enkelte iverksetter har tilstrekkelig tiltro til egen 

mestringsevne (Undrum, 2008). Også evnen til å ville, er viktig, fremheves det av 

representantene for disse teoriene. Flere uttalelser fra informantene gir støtte til denne typen 

teorier. En sier:  

 

”Den (prosedyren) er så detaljert at jeg kommer helt sikkert ikke til å greie å følge 

”oppskriften”.  

 

En annen sier: 

”Vi bruker mye lenger tid på å utføre prosedyren nå enn før, og dette får vi ikke tid til. Spesielt 

ikke med den nedbemanningen og omorganiseringen som hele tiden foregår”. 

Teorien sier også at endringer har menneskelige kostnader, som frustrasjon, passivitet og 

distansering (Lewin og Klev(2002). Funnene i denne studien bekrefter også dette. Det synes som 

om prosjektet ikke har lykkes med og nå sitt mål fordi man ikke har greid å kommunisere 

hensikten med prosedyrene. En enhetlig kommunikasjon krever at ledelsen følger opp på alle 

nivå. Greier den ikke dette, bør den ikke gi seg i kast med større endringsprosesser (Stangeland).  

 

Teorien sier at lederne i en endringsprosess er vesentlig. Et tilstrekkelig antall nøkkelpersoner 

med ”makt” må være med, slik at det ikke er lett for dem som er utelatt å blokkere fremdriften, i 

tillegg trenger disse kompetanse som gjør dem i stand til å gjennomføre endringer (Kotter 1996). 

Noen sykepleiere ga uttrykk for at enkelte ledere ikke var så opptatt av de nye prosedyrene. Det 

kan tenkes at noen av lederne kommuniserte et annet budskap til sine kolleger, altså 

sykepleieledere, enn hva de kommuniserte til sine ansatte. Det var derfor kanskje ikke bare 

sykepleierne som kommuniserte dobbelt her?  

Prosjektet ble altså ikke godt nok fulgt opp, særlig ikke i gjennomføringsfasen. Det var 

konsentrasjon om første fase, men så ble konsentrasjonen mindre og mindre ettersom man kom 

lenger ut i prosessen. Man fikk et moderat og synkende ledelsesengasjement. Sykepleielederne i 

Medisinsk klinikk hadde hendene fulle med å delta i møter og prosjektgrupper i forbindelse med 

Forbedringsprosjektet, og dette tok opp all deres tid. Forbedringsprosjektet fikk en slags 

kriseforståelse i klinikken, og man opplevde et press for at endring virkelig var nødvendig. Når 

man i tillegg hentet inn et konsulentfirma for å få hjelp i prosessen, fikk alle en forståelse av at 

dette var alvorlig. Så var ikke tilfelle med SVK-prosedyrene. Grunnene til det kan være tidspress 
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eller frykt for at endringsprosessen og implementeringen av de nye SVK-prosedyrene ville 

påføre allerede sterkt belastede ledere enda mer ansvar og enda flere oppgaver. Men ”fiaskoen” 

skyldes nok i noen grad også en del lederes manglende evne til å lede endringsprosesser og til å 

håndtere motstand fra de ansatte. En skepsis og en motstand som gradvis økte, førte til at mange 

tilpasset seg prosedyrene som passet dem. Da de så at lederne ikke sa noe til det (de var mindre 

interessert nå), ble det mer lokal tilpasning. Organisasjonen kom derfor aldri i Refreezefasen. 

Her skal, når organisasjonen har nådd den ønskete tilstand, situasjonen stabiliseres. Dette fordrer 

at nye handlingsmønstre og den nye tankegangen har satt seg og blitt ”slik vi gjør det her”.  

Mine observasjoner og informanter bekrefter også dette. Selv om noen har endret adferdsmønster 

og er lojale mot de nye prosedyrene, er det langt fra så mange som man kunne forvente seg når 

man ser tilbake på de ressursene som er lagt ned for å gjennomføre dette prosjektet.  

Om prosessen med innføringen av de nye prosedyrene sa en av de kliniske sykepleierne: 

 

”Det var ikke satt av tid til at vi skulle få jobbe med dette, vi måtte gjøre det i tillegg til andre 

arbeidsoppgaver” (sykepleier) 

 

En annen sa:  

 

”Ledelsen trakk seg tilbake når prosedyren var ferdig. Der satt vi med en prosedyre som skulle 

implementeres, men så stoppet det opp”. 

 

Mange av sykepleierne oppfattet åpenbart iverksettelsesprosessen som lite planlagt. 

 

Endringsprosesser slår ofte feil, også fordi de ikke følger de trinnene i en endringsprosess som er 

viktige for at prosessen skal bli vellykket. I noen grad vil deltagerne også befinne seg på mange 

av trinnene samtidig. Teorien sier at de organisasjonsansvarlig har ofte ikke sett at endring og 

endringsledelse må defineres som en konkret oppgave og utfordring hvis en god endringsprosess 

skal komme i gang (Hennestad, 2002). Å gjennomføre en vellykket endringsprosess krever at 

ledere har denne type kompetanse. Det krever ekstra god ledelse (Hennestad, Revang og Strønen, 

2006). 
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8.0 Evidensbasert kunnskap 

Man kan spørre om det var nødvendig at prosedyrene for SVK ble revidert, og om det, når de 

først ble revidert, var nødvendig å lage dem så detaljert? Man kan også spørre om de endringene 

som ble gjort, hadde en så høy evidens som det ble gitt inntrykk av. Var det kanskje slik at 

prosedyrene som ble brukt egentlig var god nok, men at man ville heve dem til et litt høyere 

nivå?  

 

Evidensbasert, eller kunnskapsbasert praksis, har blitt mer og mer populært i norske sykehus. 

Daglig står sykepleiere i praksis overfor en rekke situasjoner som innebærer at de må ta faglige 

beslutninger. Disse beslutningene påvirkes av mange faktorer, både faktorer sykepleierne er seg 

bevisst og slike som de ikke er seg bevisst. Ericksson et al (1999), sier at evidens er noe som 

baserer seg på (teoretisk) kunnskap. Sykepleie beskrives imidlertid av sykepleierne også som de 

tiltakene de utfører. Sykepleiekunnskapen er slik også praktisk, og forankret i en internalisert og 

nesten kroppsliggjort kunnskap, innsikt og forståelse. Det er det sykepleierne mener når de sier at 

sykepleiekunnskap er mye av grunnlaget for å kunne bruke de prosedyrer som kommer ”fra 

teorien” på en god måte.   

 

Kliniske situasjoner er ofte preget av forandring, og vil også være forbundet med en viss 

usikkerhet (Benner et al, 1999). Det er ikke alltid at det bare en måte å løse en situasjon på. 

Skjønnsmessige vurderinger er nødvendig i møte med pasienten. Den praktiske 

sykepleiekunnskapen er utgangspunktet for å kunne utøve dette skjønnet på en god måte. De nye 

prosedyrene kan sees på som medisinsk evidens og dermed som en del av den medisinske 

kunnskapen sykepleierne har. Graden av medisinsk evidens vil i stor grad være funksjon av den 

metoden som er brukt. Høyest er evidensen når en prosedyre er bekreftet på grunnlag av 

randomiserte, kontrollerte forsøk. Når det er skjedd kan kunnskapen ses på som sikker, som 

objektiv. Alle irrelevante faktorer, inkludert den menneskelige subjektivitet, skal det da være 

kontrollert for (Ekeli, 2002). Men pasienten kan ikke alltid behandles ut fra såkalt sikker og 

allmenngyldig kunnskap (Ekeli 2002). Kunnskapen må anvendes med skjønn. Det må den fordi 

sykepleierne, som legene, møter individuelle pasienter, med egenskaper det i større eller mindre 

grad må tas hensyn til. Brukerne ser, og sier, at prosedyrene ikke kan brukes på samme måte for 

alle pasienter. De må brukes på en ”skreddersyende” måte. Det er blant annet det som gjør at 

sykepleiere som jobber ved Generell intensiv, hvor pasientene er kritisk syke og det trengs hurtig 

tilgang til inngangsporter i kroppen, ikke kan bruke den, svært detaljerte, sterile metoden ved 
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behandling med SVK. Prosedyrene kan altså ikke følges slavisk, da vil det ikke så sjelden gå 

galt. Sykepleieren må ta hensyn til de spesielle forhold som måtte gjelde den pasienten som 

hun/han møter der og da.  

 

Det er viktig å bruke evidensbasert kunnskap, men den skal brukes sammen med, og ikke til 

fortrengsel for, annen, mer praksisbasert, sykepleiekunnskap. De nye prosedyrene er et 

utgangspunkt for diskusjoner sykepleierne imellom og kan slik bidra til å sette en standard i 

avdelingen (Ekeli, 2002). Den økte oppmerksomheten omkring de nye SVK-prosedyrene, har 

slik sett i alle tilfeller vært positiv: Den har skapt en økt fagbevissthet, uavhengig av i hvilken 

grad sykepleierne følger de nye prosedyrene.  

 

8.1 Skjønnsutøvelse 

Som nevnt er SVK-prosedyrene i utgangspunktet både ganske rigide og i varierende grad 

detaljerte. Det er derfor sykepleierne mener det er så viktig å anvende dem med skjønn. Å 

anvende skjønn er å se dem i forhold til generell sykepleiekunnskap og sykepleieetikk, til 

pasienten og hvem han eller hun er og, ikke minst, å handle i samsvar med den beslutning en har 

tatt. Evidensbegrepet, forstått på en snever måte, kan stenge for faglig skjønnsutøvelse (Alvsvåg, 

2002). Det er det sykepleierne bekrefter når de sier de av og til ”glemmer” prinsippene fordi 

prosedyrene er så omfattende.  

 

Noen av sykepleierne har også sagt at de bruker prosedyrene som en retningslinje og et 

hjelpemiddel for arbeidet de utfører, men at de anvender dem på ”sin måte.” Prosedyrene 

representerer med andre ord fagkunnskap som brukes med skjønn overfor den aktuelle pasienten. 

Skjønnet vil være en del av det subjektive, samtidig vil den objektive kunnskapen være viktig 

(Ekeland, 2004). Ved å bruke prosedyrene ut fra klinisk skjønn, viser sykepleierne at de bruker 

den objektive kunnskapen på en måte som kan ivareta den individuelle pasientens behov. De 

fleste sykepleierne er enige i at evidensbasert kunnskap er viktig, men synes ikke den skal brukes 

på en ”mekanisk” og ukritisk måte. Men for at sykepleierne skal bruke den med skjønn, og på en 

skreddersyende måte, må den ikke være for detaljert. Blir den svært detaljert ”ber” den om en 

mekanisk anvendelse, eller ingen anvendelse. Det at prosedyrene som er omtalt i denne studien 

var så detaljerte, gjorde at de delvis ble neglisjert. De viktige nye elementene prosedyrene 

inneholdt ble i noen grad oversett fordi frustrasjon over detaljeringsgraden”blindet” 

sykepleierne.   
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Den ledelsesforordnede standardiseringen av sykepleien kan, hvis den drives langt, gjøre det 

vanskelig for nye sykepleiere overhode å lære skjønnsutøvelse, mens den kan svekke erfarne 

sykepleieres evne til å fortsette å praktisere sitt fag på en skreddersyende måte.   

En av ”våre” forholdsvis unge sykepleiere sa at hun, konfrontert med de omfattende 

prosedyrebeskrivelsene, følte utrygghet og derfor utførte alle prosedyrer på en nesten slavisk 

måte, uten bruk av skjønn. Hun sa videre at det også ville bli vanskelig for henne å lære seg å 

bruke skjønn så lenge prosedyrene er så detaljerte at de nesten fratok henne, og hennes kolleger, 

behovet for, og anledningen til, å tenke selv.  

 

Å trene opp evnen til å utøve skjønn krever ikke bare moderat detaljerte retningslinjer, men også 

en viss tidsromslighet. Sykepleierne skal ha tid til å tenke seg om, reflektere over det de gjør og 

har gjort og anledning til å konferere med kolleger. Men avdelingene er knapt bemannet og det 

krever at alle må arbeide raskt og at alt som heter ”slack”, blant annet tidsromslighet, er presset 

ut. Ja, prosedyrene er også et svar på behovet for å arbeide raskt og effektivt. De er uttrykk for at 

tenkningen er gjort unna på forhånd; nå gjenstår bare ”lydig” utførelse. Prosedyreregimet bidrar 

slik til å skape en rytme og en kultur som gjør den litt langsommere og litt mer skreddersyende 

omsorg illegitim. Den gjør sykepleierne til halv-automatisk fungerende helsearbeidere. Den gjør 

at de i noen grad ”proletariseres”. 

 

I praksis bryter imidlertid ofte dette industrielt styrte regime sammen. Den kliniske hverdagen er 

ikke alltid like forutsigbar som det prosedyretenkningen ofte synes å forutsette. Pasientene er 

hele tiden litt forskjellige. I tillegg ”skjer det” stadig noe, noe som gjør at det må improviseres.  

Det er derfor de mest erfarne av de sykepleierne jeg har intervjuet stadig i noen grad gjør det på 

sin måte. De bruker nesten aldri prosedyrene uten også å utøve et skreddersyende skjønn. Flere 

av dem sier også, at ut fra den erfaring de har, kan de ikke forstå at de nye prosedyrene 

representerer noen gullstandard.  

 

Martinsen og Tjelflaat (2003) sier at det legges altfor stor vekt på dokumentasjon, 

klassifiseringer og manualiseringer, slik at undring, spørsmål og tenkning får liten plass. For 

sykepleiere er disse stikkordene viktige i det praktiske arbeidet. Det er viktig at de lærer av de 

erfaringene de gjør i det daglige arbeidet med pasienter og pårørende, det vil si, at de utvikler en 

erfaringskunnskap som ikke er formelt forskningsbasert, men som utfyller denne (Martinsen og 

Tjelflaat, 2003). Pasientene er forskjellige, og kanskje trenger ikke en bestemt pasient å få tatt 
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blodtrykket fordi sykepleieren ikke finner det nødvendig. Sykepleierens vurdering er i dette 

tilfelle skjønnsmessig, men likevel forsvarlig. Ja, den kan, i et videre perspektiv, være den eneste 

virkelig forsvarlige beslutning. Det kan være at denne pasienten allerede har fått utført denne 

prosedyren et titall ganger, forholdsvis nylig, og da tilsier tidligere erfaringer at man ikke trenger 

å ta blodtrykket igjen. Det blir imidlertid sykepleierens oppgave å begrunne hvorfor det gjøres 

avvik fra normalprosedyren.  

 

”Å spørre, undre, være ettertenksom og lese bøker som er en langsom tekst. Ikke bare hurtige 

forskningsresultater” (Martinsen og Tjelflaat, 2003).  

 

Å utøve skjønn er også å kunne utøve kritikk. Når sykepleiere får seg servert detaljerte 

prosedyrer som skal utføres til punkt og prikke, og hvor de slipper, eller fratas adgangen til, å 

utøve skjønn, lærer de seg å være ukritiske, ikke kritiske. Også dette er en side ved 

proletariseringen. Men av og til er den disiplinering som i prinsippet ligger i de detaljerte 

prosedyrene ikke helt konsekvent. Noen av ”mine” sykepleiere påpekte således at de nye SVK-

prosedyrene på noen punkter var så detaljerte at de ikke etterlot noen plass til skjønnsutøvelse og 

skreddersying, mens de på andre hadde ”huller” som krevde skjønnsutøvelse. De gir slik 

sprikende signaler; noe som både kan forvirre og handlingslamme. Detaljinstruksjonene, som er 

de fleste og viktigste, gjør sykepleieren ”underdanig”, og snart ”autopilotstyrt”. De løsere 

retningslinjene kommer så som uventede og ubehagelige vekkere. De føyere usikkerhet til 

lydigheten.  

 

8.2 Utfordringer når det gjelder evidensbasert kunnskap 

Innenfor sykepleiefaget er det fortsatt mye som mangler på at det kan innføres evidensbasert 

kunnskap innen alle fagområder. Det å etablere forskning og inngå samarbeid med ulike 

forskningsinstitusjoner er svært vanskelig fordi det tradisjonelt sett ikke har vært noen kultur 

innenfor sykepleiefaget for å forske. Samtidig er spesialisthelsetjenesten avhengig av å ha 

medarbeidere med riktig kompetanse, samt å bidra til at medarbeiderne ajourfører sin kunnskap 

og bygger seg opp ny og nødvendig kompetanse. Dette tar tid og er en ressurskrevende 

utfordring i dagens helsevesen, selv om de nasjonale føringene viser at myndighetene forventer 

at sykepleiere skal basere sin kunnskap på god og uavhengig forskning.  
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Utfordringen blir å innføre og videreutvikle godt dokumenterte standarder og prosedyrer uten at 

disse driver ut den løpende faglige vurderingen og skjønnsutøvelsen (Light og Aasland, 2003). 

Men at det som er standard prosedyre fravikes, er ikke uttrykk for at ”synsingen” slippes til. 

Skjønnsutøvelsen skal være gjennomtenkt og godt begrunnet, altså teoriforankret, og den skal 

dokumenteres. Men både hva gjelder prosedyreutvikling og skjønnsutøvelse angår, er det viktig 

at det løpende tas stilling til hvor høyt lista legges. 

 

Den evidensbaserte kunnskap passer utmerket inn i den innsatsbaserte, finansielle 

styringsmodellen spesialisthelsevesenet har i dag (Martinsen og Tjelflaat, 2003). Den bryter 

omsorgen opp i et stort antall, stadig mer presist beskrevne prosedyrer. Slike prosedyrer kan gis 

en kode og en pris (en kostnad). Prisen/kostnaden kan bestemmes forholdsvis objektivt, og 

brukes som styringsredskap. Slik kombineres den helsefaglige og den økonomiske styring og 

kontroll. Samtidig gjør det at omsorgsyterne underkaster seg prosedyrestyringen at de også kan 

skjerme seg mot kritikk: De kan, hvis noe går ”galt”, henvise til at de bare har fulgt 

retningslinjene. Det som har gått galt skyldes altså ikke dem, men retningslinjene. Det kan de 

gjøre overfor de overordnede styrere, men også overfor de ”underordnede”, altså pasientene, og 

de ”utenforstående” iakttakere, som interesseorganisasjoner, medier og domstoler. Light og 

Aasland (2003) taler, litt på den samme måten, om at det sentrale for klinikerne blir 

etterretteligheten (accountability), altså det alltid å kunne dokumentere, oppover og nedover, hva 

som gjøres og hvorfor det gjøres (Light og Aasland, 2003).  

 

Arbeidet med SVK-prosedyrene startet i 2006, og er fortsatt ikke ferdig. Det er stadig 

diskusjoner om hvorvidt prosedyrene skal revideres slik at detaljeringsgraden reduseres, og om 

man skal inngå samarbeid med andre klinikker som også har laget evidensbaserte prosedyrer for 

SVK. Man har sett ved å sammenligne klinikkenes evidensbaserte prosedyrer, er de svært 

forkjellige, selv om de er basert på best tilgjengelige evidens.  

8.3 Avvik og uheldige hendelser 

SVK-prosedyrene ble, som vi har sett, utført forskjellig innad i klinikken. Disse forskjellene ble 

fanget opp av avvikssystemet. Avvikssystemet er et system for registrering og oppfølging av 

”uønskede hendelser” eller avvik fra det foreskrevne.  

Fordi pasientgruppene var ulike på de forskjellige seksjonene i Medisinsk klinikk, var det heller 

ikke tidligere like rutiner og samme prosedyre for stell og bruk av SVK. Dette resulterte i flere 

avviksmeldinger når sykepleiere ble utlånt fra én seksjon til en annen. Sykepleielederne i 
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klinikken så et behov for å samkjøre rutinene for å sørge for en mer likhet i prosedyrene, samt å 

hindre at uheldige hendelser skulle skje fordi pasientgruppene var forskjellige. Forutsetningen 

var imidlertid i slike tilfeller at like prosedyrer var forenlige med evidensen.  

 

Rikshospitalets kvalitetshåndbok, er også en ”sikkerhetsmekanisme”. Den er kalt EK 

(Elektronisk kvalitetshåndbok) og finnes elektronisk. Det er et mål at ansattes behov for varig og 

styrende informasjon skal være dekket her. Men ikke alle arbeidsoppgaver sykepleiere utfører 

kan, som nevnt, puttes inn i prosedyrer eller rutiner, fordi mange av oppgavene ikke kan 

standardiseres. Det gjøres også feil selv med gode rutiner. Et godt eksempel på dette er 

legemiddelhåndteringen. Hvert år forekommer flere uheldige hendelser med legemiddelhåntering 

i sykehus som skyldes menneskelig svikt. Det blir gitt feil medisiner, medisiner blir gitt til feil 

person, det blir gitt feil styrke på legemidlet til pasienten, legemidler blir ikke gitt i det hele tatt, 

etc. Alle sykehus har prosedyrer for legemiddelhåndtering, og disse er enkle og lettfattelige 

prosedyrer som alle forstår. Likevel gjøres det feil. Som Hjort (2007) skriver, kan grunnene til 

disse feilene være mange, alt fra tretthet og inkompetanse til misbruk og slurv, etc. Men det er 

menneskelig å feile, og man greier ikke å få et feilfritt helsevesen, uansett hvor mange rutiner og 

prosedyrer og kontrollordninger som lages, og uansett hvor detaljerte de er. Men det er tidstypisk 

at det viktigste svaret på uhell som skyldes at retningslinjer ikke blir fulgt, er å lage (sekundære) 

retningslinjer for å sikre at (de primære) retningslinjene blir fulgt. Men heller ikke det gir jo noen 

fullgod garanti. Det skaper imidlertid et potensielt ”uendelig” regelhierarki. Det er blant annet 

med referanse til dette Power (1999) taler om revisjonssamfunnet (”The audit society”).  

Det å lage arbeidsbeskrivelser, prosedyrer og sjekklister for de ansatte kan være veldig fint, så 

lenge man ikke flytter de etiske og moralske forpliktelsene helt ut av fagfolkenes hoder og inn i 

allmenn lover og retningslinjer. Helsefagfolk kan ikke fraskrive seg ethvert ansvar overfor 

pasientene og sette på autopiloten og utføre arbeidsoppgavene på en robotaktig måte (Berg, 

2005). Skal helsefagfolk også etter hvert lage prosedyrer ikke bare for fagadferd og etikk, men 

også for generell væremåte?  

 

Den nye måten å tenke på, de nye systemene, kan bidra til å frata helsepersonell retten til enhver 

form for skjønnsutøvelse. Drives dette langt trenger man kanskje en dag ikke sykepleiere og 

leger til å pleie og behandle oss lenger. Da kan man gi ”hvemsomhelst”, med akseptabel 

vandelsattest og noen ukers kurs ”autorisasjon” til å ta seg av sine syke medmennesker, og de 
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gamle, dyre mennesker, leger og sykepleiere, kan erstattes med billigere mennesker og 

intelligente maskiner.  

 

Når det utdannes helsepersonell, må man også kunne ha tiltro til at de som kommer ut med 

autorisasjon i hånda er kvalifisert, selv om man vet at det også her forekommer glipper, og at 

noen slipper igjennom som ikke burde ha gjort det. Prosedyrer sikrer at helsepersonell utfører 

arbeidsoppgavene sine etter en slags oppskrift. Men en prosedyre vil fremdeles ikke forsikre oss 

om at helsefagfolk ikke gjør feil og blir skyld i uheldige hendelser. Uheldige hendelser blir ofte 

en tung belastning for den det gjelder, og ikke sjelden forsøker man i stedet å tie, bortforklare 

eller skylde på andre (Hjort, 2007). Helsepersonell jobber i et helsevesen hvor de aller fleste 

pasienter er takknemlige for det som gjøres. Når noe går galt, blir det derfor tungt å innrømme 

feil. Ofte bidrar massemediene til at det blir enda tyngre. Ved å lage skandaler av uheldige 

hendelser bidrar de samtidig til å bryte ned tilliten til helsevesenet.  

 

Det er menneskelig å feile. Men det er også menneskelig å skjule feilene som gjøres.  

Når det oppstår avvik er det viktig at det etableres en kultur hvor avviksmeldinger sees på som et 

positivt og nyttig verktøy for forbedring. Samtidig må helsepersonell være bevisst på hva avvik 

er, for et avvik trenger ikke nødvendigvis være et avvik for den enkelte pasient. 

Prosedyretenkningen kan lett føre til at skjønnsutøvelsen stigmatiseres som en uheldig hendelse. 

Den kan skremme helsepersonell fra å tenke selvstendig og fra å forsøke å være skreddersyende 

(Light og Aasland 2003). 
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Avslutning  

Det skjer stadig endringer i livet, både på jobb og hjemme. Stadige endringer i helsevesenet har 

blitt en del av hverdagen, og ofte vil det være slik at noen er ”med”, mens andre er ”mot” den 

endringen som skjer, eller skal skje. Oppslutningen eller motstanden kan være mer eller mindre 

bevisst og mer eller mindre sterk og synlig. Ofte er det flere som er skeptiske enn støttende og 

kanskje entusiastiske. Flere ser gjerne trusler i det som skal komme, færre ser muligheter. Å lede 

en endringsprosess får derfor også et innslag av å arbeide mot vinden.  

 

SVK-prosedyrene gir ansatte et viktig verktøy for bruk og stell av sentralt venekateter, og er et 

evidensbasert produkt. De er, eller kan være, et viktig redskap for å skape kvalitetsbevissthet i en 

klinisk avdeling. De gir den enkelte sykepleier premisser for å reflektere over hva god omsorg er 

og de gir lederne klarere faglige holdepunkter for den ledelse de skal utøve.  

 

Men innføringen av de nye prosedyrene handler ikke bare om å innføre disse, men også om å få 

en ny faglig hverdagsvirkelighet til å vokse fram. Det skal lite til før sykepleierne faller tilbake i 

gamle rutiner og gamle spor, selv om den nye kunnskap viser at de bør fornye seg. 

Motforestillingene mot det nye skygger for ”forestillingene” om det nye, og avdelingen 

stagnerer.    

 

Implementering av endringer i en organisasjon er lettere hvis de ansatte føler seg klare for 

endring. En tydelig ledelse og en godt planlagt prosess er nødvendig for å skape en slik 

”klargjøring”. Er ledelsen utydelig vil den mangle autoritet og ”allverdens” planlegging kan være 

til liten nytte. Skal ledelsen fortsette å framstå som tydelig, krever det at den også lager gode 

planer for endringen, og følger dem opp, ”helt ut”. Der hvor ledelsen på forhånd var klar og 

hadde tillit, gikk også den endringen jeg skriver om bedre enn der ledelsen på forhånd stod 

svakere. En mer eller mindre avmektig ledelse får ikke så mye til.  

 

En del av det å gjøre endringsledelsen tydelig, er å skape en ekte forståelse for at endringen både 

er riktig og viktig, helsefaglig så vel som økonomisk. Skal ledere lykkes med det, må de tidlig 

ikke bare ”maternalistisk” informere om det som skal skje, men involvere medarbeiderne i 

arbeidet med å utvikle og tilpasse endringene til den enkelte avdelings spesielle behov og 

forutsetninger. I det tilfelle som her er studert, kunne slik for eksempel både rigiditeten i 

prosedyrene, og variasjonene i detaljeringen, vært ”luket” ut. Det er ikke så mye som skal til før 

endringene også blir noe medarbeiderne føler de har vært med på å skape. Prosedyrene blir slik 
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litt mer deres egne. De blir slik også litt mindre noe de får ordre om og lett utvikler 

motforestillinger mot. De blir, kan man også si, i noen grad et uttrykk for at den faglige 

kompetanse de har verdsettes, tas hensyn til og bringes videre inn i fremtiden. 

 

Er man godt forberedt til endring, og det er man spesielt hvis man har fått være med på å skape 

endringen, bruker man også mindre energi i implementeringsarbeidet og selve prosessen 

generelt. I noen grad iverksetter man jo sine egne planer. Når det gikk så tungt å omskape de 

evidensbaserte SVK-prosedyrer i Medisinsk klinikk til ny praksis henger det sammen med at 

prosedyrene ble utviklet for adskilt fra praksis og fra praktikerne og at de, da de ble lansert, ble 

lansert som en form for ordre: De var ikke, og de ble ikke, de kliniske sykepleiernes egne nye 

prosedyrer. De var dermed også uttrykk både for en form for mistillit til deres evne til selv å 

utvikle sin praksis og et angrep på den praksis de drev: den var ikke god nok.   

 

I dagens omorganiseringsverden hvor de økonomiske rammebetingelsene henger som spøkelser 

over både klinikerne og de kliniske ledere spør jeg meg; trenger man bedre regler, flere 

prosedyrer, klarere retningslinjer og sikrere rutiner? Mitt svar er først ja. Det er viktig at de til 

enhver tid eksisterende prosedyrer aldri blir en hvilepute. Men prosedyrene og reglene alene 

hjelper ingen. Prosedyrer, regler og system kan ikke gi oss det man trenger aller mest, det kan til 

å med stå i veien for det ekte møtet med et annet menneske, ikke bare når prosedyren ikke blir 

fulgt. Det kan faktisk også skje når den blir fulgt, til punkt og prikke. Prosedyrene må derfor 

utvikles med større grad av medvirkning fra praktikerne, og på en slik måte at de anerkjenner 

klinikernes behov for også å kunne bruke prosedyrene med skjønn, ja, bruke dem humanistisk 

(og ikke bare mekanisk).  

Å bruke dem humanistisk innebærer også at man bruker dem med varme og omtanke. Alle 

trenger å bli sett og hørt. Alle trenger å bli tatt alvorlig og bli møtt med omsorg og empati. Som 

pasient på et sykehus, som såret, og avhengig, trenger man det i ekstra stor grad. I behandler-

pasientforholdet er makten svært skjevt fordelt. Pasienten er avhengig av behandleren på en helt 

annen måte enn behandleren er avhengig av pasienten, spesielt er dette tilfelle når heller ikke 

behandlerens inntekt kommer direkte fra pasienten. Men behandlerens oppgave, og utfordring, 

er, så langt det lar seg gjøre, å oppheve maktubalansen, ved å bidra til å gjøre pasienten bedre, 

eller helt frisk, altså i større ell mindre grad selvstendig. Det er heri den humanistiske omsorgens 

kjerne ligger: i det å mobilisere den sterke i den (midlertid) svake. Til det er gode prosedyrer 

viktig, men aldri nok. Handler man som om gode prosedyrer var nok, som om all usikkerhet 
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kunne fjernes, befinner man seg innenfor maktubalansens sfære. Det helsevesen man tror er 

ufeilbarlig er ikke lenger menneskelig.  

Forandring kan nok fryde, men ikke all forandring fryder alltid. Man må, som teoretiske 

kunnskapsentusiaster, ikke la oss gripe av overmot, av hybris. Den kliniske klokskap er, og 

forblir, også en praktisk klokskap.   
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Prosjektbeskrivelse: 
 
Jeg skal skrive en oppgave i forbindelse med en master i Helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo og 
ønsker i den forbindelse å ta utgangspunkt i en SVK-prosedyren som er laget ved Seksjon for klinisk 
immunologi og infeksjonsmedisin, Medisinsk klinikk, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF. Prosedyren 
er og laget av to fagutviklingssykepleiere ved denne klinikken.  
 
Grunnen til at jeg ønsker å bruke nettopp denne prosedyren er fordi den er evidensbasert, og jeg ønsker å 
se på selv innholdet i prosedyren, men også å se på hvordan implementering og videreføring av 
prosedyren foregår/har foregått. 
 
For å få bakgrunnsmateriale for oppgaven, er det ønskelig å intervjue disse i kronologisk rekkefølge; 
bestillerne av prosedyren (seksjonsoversykepleierne), forfatterne av prosedyren 
(fagutviklingssykepleierne) samt brukerne (sykepleierne) av prosedyren. Dette for å se på hele prosessen 
som helhet, samt å få en forståelse og en meningsuttalse fra alle involverte i prosessen fram til brukerne. 
 
Målsettingen med dette er å utforske hvordan den nye prosedyren oppleves for brukerne (pedagogikken) 
og om den utføres på den riktige måten. Materialet vil også reise spørsmål av administrativ og 
organisatorisk art i forhold til videre arbeid med lignende prosedyrer.  
 
Spørsmålene er åpne, og jeg vil personlig utføre intervjuene. Hvert intervju vil ta et sted mellom 30 og 45 
minutter og alle intervju vil bli tatt opp med båndopptaker, men vil bli slettet etter bruk. De som ikke 
ønsker å delta, slipper selvfølgelig det.  
 
Jeg mener at denne undersøkelsen ikke vil komme til å inneholde noen etisk sensitive aspekter. Det er 
viktig at den informasjonen som kommer frem kobles til informantens stilling innenfor hierarkiet. For de 
som er kjent med det interne systemet vil det ikke være vanskelig å vite hvem informantene er eller kan 
være. Jeg anser det derfor for problematisk å kunne love alle informantene jeg intervjuer anonymitet. 
Dette mener jeg likevel ikke vil bli et stort problem hvis jeg fokuserer på å gi god informasjon som viser 
klart og tydelig at min oppgave er å se på hele prosessen og hvordan den fungerer som et arbeidsverktøy. 
På denne måten vil ikke intervjuet omhandle informanten personlig og kunne gi inntrykk av at det er 
han/hun som evalueres. Det vil fokuseres på evalueringen av planen og eventuelle oppfattninger 
informanten har av denne som et arbeidsverktøy. I verste fall kan dette likevel lede til at potensielle 
informanter ikke ønsker å stille opp.  
 
Jeg vil ha kontakt med veileder og Medisinsk klinikk, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF gjennom 
prosjektarbeidet, som om nødvendig vil kunne gi råd til hvordan etiske dilemmaer som har oppstått bør 
håndteres. 
 
Det er ikke planlagt noe etterarbeid i forhold til prosjektet. 
 
Forslag til tidsplan: 
Onsdag 26. mars: Intervjue bestiller og utfører av prosedyren 
Torsdag 27. mars: Intervjue 2 sykepleiere ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin samt 
to sykepleiere ved Blodsykdommer 
Fredag 28. mars: Intervjue 2 sykepleiere ved Gastro/Nefro/Endo. 
 
Med vennlig hilsen 
 
_________________ 
Kine Melby 
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Intervjuguide 

Lederne 

 

1. Hva var bakrunnen for at nettopp SVK-prosedyren skulle revideres og evidensbasert? 

2. Hvem er de nye prosedyrene ment for? 

3. Har du lest grundig gjennom de nye prosedyrene og kjenner disse godt? 

4. Det finnes flere evidensbaserte prosedyrer om nettopp SVK, blant annet i PPS. Hva er 

grunnen til at man velger å lage en ny? Hva mener du om PPS? 

5. Hva er formålet, teorien/ideologien bak? 

6. Hadde forfatterne et tydelig mandat? 

7. Ble det satt noen tidsramme? 

8. Hva ønsker man å oppnå? 

9. Hva med andre sykepleieprosedyrer, hva gjøres med disse? 

10. Er det laget tilsvarende prosedyre for legene, vet du noe om det? 

11. Har du/dere vært med i prosessen underveis og gitt tilbakemeldinger, og føler dere at dere 

har blitt ”hørt?” 

12. Tror du antall feil/avvik vil reduseres med de nye prosedyrene? 

13. Hva tenker du om selve prosedyren, denne prosessen og innføringen av det nye? 

14. Har du refleksjoner omkring dette, som ikke er dekket av mine mer konkrete spørsmål? 
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Intervjuguide 

Forfatterne 

 

15. Du har laget de nye evidensbaserte prosedyrene om SVK. Hva synes du om dem? 

16. Vet du bakgrunnen for at nettopp SVK-prosedyren skulle revideres og evidensbasert? 

17. Hvem er de nye prosedyrene ment for? 

18. Det finnes flere evidensbaserte prosedyrer om nettopp SVK, blant annet i PPS. Hva er 

grunnen til at man velger å lage en ny?  

19. Hva mener du om PPS? 

20. Ble det tatt utgangspunkt i allerede eksisterende prosedyre i PPS? 

21. Sjekket du med andre klinikker her på sykehuset, evt. andre sykehus i landet om de hadde 

evidensbaserte prosedyrer på SVK? 

22. Hvordan opplever du at prosessen har vært? 

23. Hva er formålet, teorien/ideologien bak, vet du det? 

24. Var mandatet tydelig, synes du? 

25. Ble det satt noen tidsramme? Hvor lang tid har dere brukt? 

26. Hva ønsker man å oppnå? 

27. Har sykepleierne som bruker disse prosedyrene, vært delaktig i denne prosessen, eller 

hvordan har prosessen foregått? 

28. Hva tenker du om den høye detaljeringsgraden? 

29. Hva tenker du om andre sykepleieprosedyrer, hva gjøres og bør gjøres med disse? 

30. Hvor høy er evidensen, og er denne kjent hos sykepleierne? 

31. Er det laget tilsvarende prosedyre for legene, vet du noe om det? 

32. Hvordan har samarbeidet med bestillerne (seksjonsoversykepleierne) og brukerne 

(sykepleierne) vært? 

33. Tror du antall feil/avvik vil reduseres med de nye prosedyrene? 

34. Hva tenker du om selve prosedyren, denne prosessen og innføringen av det nye? 

35. Har du refleksjoner omkring dette, som ikke er dekket av mine mer konkrete spørsmål? 
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Intervjuguide 

Sykepleierne 

 

36. Kjenner bakgrunnen for at nettopp SVK-prosedyren skulle revideres og evidensbaseres? 

37. Hvor grundig har du lest prosedyren? 

38. Har du fått opplæring? 

39. Har du fått tilstrekkelig informasjon? 

40. Hva tenker du om de nye prosedyrene? 

41. Hvis du har gitt tilbakemeldinger under utarbeidelsen av de nye prosedyrene, har dine 

synspunkter blitt hørt/ikke hørt, og hva tenker du om dette? 

42. Kjenner du evidensbegrepet, og hva hvilke tanker har du om det? Tenker du at dette er 

viktig/ikke viktig med evidensbaserte prosedyrer? 

43. Hvordan synes du de nye prosedyrene er i forhold til de gamle? 

44. Kjenner du til PPS, og har du evt. lest prosedyrer som ligger der? 

45. Hvem tenker du prosedyrene er laget for, og hvorfor? 

46. Følger du prosedyren slik den er ment? 

47. Hemmer eller fremmer denne prosedyren og lignende arbeidsoppgaver din motivasjon i 

jobben? 

48. Bør alle prosedyrer være evidensbaserte, synes du, og i tilfelle hvorfor, hvorfor ikke? 

49. Hva tenker du omkring innføringen av de nye prosedyrene?  

50. Har du refleksjoner omkring dette, som ikke er dekket av mine mer konkrete spørsmål? 
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Medisinsk klinikk 

Fellesdokumenter for Medisinsk klinikk - Vedlegg 

Tilkobling og frakobling til SVK/ dialysekateter 
Nivå - dokument nr.: 
2-MKL.1V.04 

Versjon: 
2.04 

Fagansvarlig: 
Koordinerende fagutvikl.spk. K.J. Skaarud 

Utarbeidet av: 
Fagutv.spl. V.Bostrøm, K.J.Skaarud, L.M.Torpe 

Gyldig fra:  
29.02.2008 

Godkjent av: 
Avd.sjef Kristian Bjøro 

Stikkord: Sentralt venekateter, CVK, infusjonspumpe, blodprøvetaking, prøvetaking, dialysekateter, actilyse, 
komplikasjoner 

 
Søker du etter definisjoner eller eksterne referanser, se: Sentralt venekateter (SVK) /dialysekateter hos voksne 
Lege  
Sykepleier 

Første gangs bruk 
• Før bruk av nyinnlagt SVK skal lege bekrefte rett posisjon ved rtg. toraks.  

Sykepleier  Generelt 
• Utfører til- og frakobling med aseptisk teknikk og korrekt skylleteknikk. Se 

tabell 2. 
• Skyller med NaCl 9 mg/ml og setter heparinlås. Se Tabell 1: 

• Hver 7. dag ved kateter som ikke er i bruk. Katetere som ikke er i bruk hos 
nyrepasienter kan skylles hver 14. dag.  

• Skifter iv. sett/treveiskran etter endt infusjon eller: 
• Hver 24. time ved infusjon av lipidholdige og hypertone væsker, samt ved 

aplasi. 
• Hver 3. dag (hvis ikke andre kliniske retningslinjer foreligger). 
• Senest 4 timer etter blodtransfusjon. 

Sykepleier Utstyr ved til- og frakobling: 
• SVK pakke. 
• En steril hanske. 
• NaCl 9 mg/ml i ferdigfylt 10 ml sprøyte. 
• Munnbind. 
• Tape. 
• Klorhexidinsprit 5 mg/ml. 
• Desinfeksjonssprit 70 %. 

Tilleggsutstyr ved tilkobling 

• Infusjonsvæske og klargjort iv. sett. Følger prosedyre for Klargjøring av 
infusjonssett og transfusjonssett til SVK. 

Tilleggsutstyr ved frakobling 
• En usteril kompress. 
• Heparin I.E/ml, se Tabell 1: 

Tabell 1. 
Type SVK Heparintype Volum v/proppping Aspirere 

Tunnelert Heparin 100 IE/ml 2,5 ml Nei 
- 3- løp Heparin 100 IE/ml 2,5 ml Nei 
Quinton Monoparin 1000 I. U /ml 2,5 ml Nei 
Ikke tunnelert Heparin 100 IE/ml 1 ml Nei 
- 3- løp Heparin 100 IE/ml 1 ml Nei 
Dialysekateter Heparin 5000 IE/ml Primingvolum + 0,1ml 2-2,5 ml 

• Ved blodprøvetaking se prosedyre for Blodprøvetaking fra tunnelert/langtids 
SVK. 

 
Forberedelser til- og frakobling: 

• Informerer/avtaler tidspunkt med pasienten.  
• Finner frem utstyr. 
• Rydder et arbeidsområde. 
• Tar på munnbind. 
• Utfører håndhygiene. 
• Desinfiserer arbeidsområde med Desinfeksjonssprit 70 %, tørketid 30. sek. 
• Åpner SVK pakke, legger steril duk på arbeidsområde. Legger utstyret på steril duk. 
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Plasserer plastpakning tilhørende SVK-pakken ved siden av steril duk. 
• Åpner NaCl 9 mg/ml, 10 ml sprøyte og slipper den ned på steril duk. 
• Gjør klar tape til å pakke inn SVK. 
• Tar steril hanske ut av embalasjen, legger den ved siden av steril duk. 

Tillegg ved tilkobling 
• Henger klargjort iv. sett/væske på iv. stativet.  
• Taper iv. sett ved siden av steril duk. Åpner bandasjen. 

Tillegg ved frakobling 

• Desinfiserer topp på Heparin ampullen, setter den på usteril side. Merk: trekker opp 
Heparin IE/ml med steril hånd i forbindelse med gjennomføringen. 

 
Gjennomføring av til- og frakobling 

• Lar om mulig pasienten ligge i flatt sengeleie med ansiktet vendt bort fra SVK. 
• Utfører håndhygiene. 
• Stenger kateterklemme og eventuelt pågående infusjon og infusjonspumpe. Stenger 

samtlige kateterklemmer ved blodprøvetaking. 
• Åpner bandasjen rundt SVK, lar bandasjen ligge mellom kateter og huden. 
• Utfører håndhygiene. 
• Tar på steril hanske. 
• Legger sterile kompresser i plastpakning tilhørende SVK-pakken med steril hånd. 
• Griper NaCl 9 mg/ml sprøyte med steril hånd, opphever trykket ved å gripe proppen 

med ren hånd fra undersiden av sterilt klede. Sterilt klede skal ligge mellom propp og 
ren hånd. 

Tillegg ved frakobling 

• Griper opptrekkskanylen med ren hånd under sterilt klede. Griper sprøyten med steril 
hånd. Skrur opptrekkskanylen på sprøyten. Trekker opp Heparin IE/ml, se Tabell 1 
med steril hånd pga. positiv-trykk teknikk. Legger sprøyten med Heparin IE/ml på 
steril duk. 

 
Gjennomføring til- og frakobling fortsetter 

• Dynker sterile kompresser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml med ren hånd. 
• Griper kateterløpet/koblingen med ren hånd under bandasjen. Holder grepet.  
• Griper steril fuktet kompress med steril hånd og desinfiserer kateterløpet/koblingen 

fra koblingen og utover, gjentar x 2, tørketid 30. sek. Legger kateterløpet ned på steril 
fuktet kompress mellom hver desinfisering. 

• Skrur av proppen/koblingen med steril hånd. 
• Kobler til sprøyten med NaCl 9 mg/ml med steril hånd. Åpner klemmen med ren 

hånd, injiserer Nacl 9mg/ml ved hjelp av trykk pause teknikk. Hvis problemer med å 
injisere Nacl 9mg/ml i løpet følger prosedyren: Håndtering av komplikasjoner etter 
innleggelse og ved bruk av SVK/Dialysekateter. 

• Ved blodprøvetaking: Følger prosedyre for Blodprøvetaking fra tunnelert/langtids 
SVK. 

• Stenger igjen klemmen med ren hånd. Griper kateterløpet med ren hånd fra 
undersiden av bandasjen. Skrur av sprøyten med NaCl 9 mg/ml med steril hånd. 

• Griper steril fuktet kompress med steril hånd og desinfiserer kateterløpet fra 
gjengene og utover ved synlig tilsøling med blod eller infusjonsvæske. 
Lufttørker i 30. sek. 

• Legger kateterløpet ned på steril kompress. 
 

Tillegg til tilkobling 

• Griper klargjort iv. sett ved treveiskran med steril hånd, kontrollerer at det er væske i 
settet. Fjerner tape med ren hånd. 

• Griper kateterløpet med ren hånd fra undersiden av bandasje. 
• Skrur treveiskran på kateterløpet med steril hånd.  
• Holder kateterløpet opp med steril hånd. Griper steril bandasje med ren hånd fra 

emballasjen tilhørende iv. settet. Legger kateterløpet ned på steril side av bandasjen. 
• Åpner klemmen og starter infusjonen umiddelbart. 
• Skriver dato og kateterløpetets farge på bandasjen. Dokumenter oppstart av infusjon. 
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Tillegg ved frakobling 

• Griper kateterløpet med ren hånd på undersiden av bandasje, fjerner sprøyten. Holder 
grepet med ren hånd. 

• Griper sprøyte med ferdigopptrukket Heparin IE/ml med steril hånd, skrur på sprøyten. 
Holder grepet. 

• Åpner klemmen med ren hånd. Innstillerer Heparin IE/ml med positiv-trykk teknikk. 
Lar sprøyten bli stående i kateterløpet. Kontrollerer at klemmen er steng. 

• Skrur av sprøyten med steril hånd, holder grepet med ren hånd. 
• Griper sterile fuktede kompresser med steril hånd. Desinfiser kateterløpet fra 

gjengene og utover ved synlig tilsøling med blod eller infusjonsvæske. 
Lufttørker i 30. sek. 

• Griper propp med steril hånd, skrur fast. Kontroller at propp er skrudd til. Holder 
grepet. 

• Griper steril bandasje med ren hånd. Legger kateterløpet ned på steril side av 
bandasjen. Den usterile siden vender ned mot pasienten. 

• Skriver dato og kateterløpetets farge på bandasjen. 
Sykepleier Parenteral ernæring (PN) 

• Forbeholder hvis mulig, et kateterløp til administrering av PN. 
• Instillerer etanol 45 % i kateteret tilsvarende volum i Tabell 1 etter avsluttet infusjon 

eller en gang i døgnet. Aspirere etanolen etter ett minutt.  
• Skyller rutinemessig med NaCl 9 mg/ml og setter Heparinlås som ved vanlig 

prosedyre. Se Tabell 1. 

Referanser og vedlegg 
Kryssreferanser 
2-MKL.1.29 Sentralt venekateter (SVK) /dialysekateter hos voksne 
2-MKL.1V.06 Blodprøvetaking fra SVK/dialysekateter 
2-MKL.1V.09 Klargjøring av infusjonssett og transfusjonssett til SVK 
2-MKL.1V.10 Håndtering av komplikasjoner etter innleggelse og bruk av tunnelert 

SVK/dialysekateter 
Eksterne referanser 
  

Vedlegg 
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Medisinsk klinikk 

Fellesdokumenter for Medisinsk klinikk 

Sentralt venekateter (SVK) /dialysekateter hos voksne 
Nivå - dokument nr.: 
2-MKL.1.29 

Versjon: 
2.00 

Fagansvarlig: 
Koordinerende fagutvikl.spk. K.J. Skaarud 

Utarbeidet av: 
Fagutv.spl. V.Bostrøm, L.M. Torpe, K.J.Skaarud 

Gyldig fra:  
18.12.2007 

Godkjent av: 
Avd.sjef Kristian Bjøro 

Stikkord: infusjonspumpe, blodprøvetaking, tilkobling, frakobling, prøvetaking, CVK, dialysekateter, actilyse, 
komplikasjoner 

Innholdsfortegnelse 
1. Definisjoner 
2. Innledning 
3. Tilhørende dokumenter: 

• Pre- og postoperative rutiner og observasjoner ved innleggelse av tunnelert SVK/ 
dialysekateter (2-MKL.1V.03) 

• Tilkobling og frakobling til SVK/ dialysekateter (2-MKL.1V.04) 
• Tilkobling og frakobling av dialysekateter til ekstrakorporale kretsløp (2-MKL.1V.05) 
• Blodprøvetaking fra SVK/dialysekateter (2-MKL.1V.06) 
• Stell av innstikksted SVK/dialysekateter (2-MKL.1V.07) 
• Bruk av infusjonspumpe når legemiddelet administreres intravenøst via SVK (2-

MKL.1V.08) 
• Klargjøring av infusjonssett og transfusjonssett til SVK (2-MKL.1V.09) 
• Håndtering av komplikasjoner etter innleggelse og bruk av tunnelert SVK/dialysekateter 

(2-MKL.1V.10) 
4. Risikovurdering og forhåndsregler  
5. Referanser 

Definisjoner 
Actilyse: En plasminogenaktivator, dvs. preparat som løser opp tromber ved at det bindes til 

fibrin og aktiveres, noe som igjen resulterer i at plasminogen omdannes til plasmin.  
Preparatet har høy affinitet til fibrin, men har ved anbefalt dosering liten effekt på 
koagulasjonssystemet for øvrig.   
Actilyse leveres ferdigblandet i frosset form (fra Rikshospitalets apoteket) i 
ampuller eller hetteglass på 5.0 ml–1mg/ml 

Arterie-punksjon: Punksjon av arterie (pulsåre). 
Avklemmingssyndrom: Kan oppstå når venekateteret avklemmes mellom kragebenet og første ribbeben.  
Backflow: Tilbakestrøm av blod fra venekateteret ved aspirasjon.  
Dialysekateter: Et dobbelt-lumen kateter, hvor blodet føres via det ene løpet (arterieløpet) til 

dialysefilteret og derfra tilbake til pasienten via det andre løpet (veneløpet). 
Kateterspissen skal om mulig ligge i vena cava superiors inngang til forkammeret 

Dialyse-startsett: Ferdigpakket sterilt sett som inneholder 2 duker, 2x10 ml sprøyter, 2x2ml sprøyter, 
5x5 og 10x10 cm kompresser, 1 opptrekkskanyle, 1 rød og 1 blå propp. 

Flerlumenkateter: SVK med to eller flere lumen som er adskilt hele veien. 
Hjertetamponade: Sammenklemming av hjerte pga betennelsesvev eller av blod eller annen væske i 

hjerteposen. 
Hydropneumotoraks: En oppsamling av væske og luft i brysthinnespalten (pleurarommet).  
Ikke-tunnelert SVK: Kateter som føres direkte inn i vena jugularis, og videre slik at tuppen av katetret 

ligger i nedre tredel av vena cava superior. Fordelene ved å bruke vena jugularis 
interna er at den gir kort, direkte vei til høyre atrium. 

Infusjonspumpe: Infusjonspumpe som benyttes ved administrering av legemidler intravenøst.  
Innstikksted: Punkt hvor SVK ender ut på kroppen (oftest brystkassen). 
Legemiddel: Forstås som stoffer, droger og preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes 
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til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke 
fysiologiske funksjoner hos mennesker, jf. Lov om legemidler.  

Luft-emboli: Luftbobler i blodårer, som kan føres med blodstrømmen og gjøre skade i 
kapillærnettet i lungene eller i det store kretsløpet.  

Lumen: Indre rom i en form med tubestruktur. SVK kan ha to eller flere lumen som er 
atskilte hele veien. 

Okklusjon: Lukking eller tiltetting av gang, kanal eller åpning (lipidavleiring pga parenteral 
ernæring). Kan oppstå både intraluminalt og ekstraluminalt. 

Pneumotoraks: En inntregning av luft eller gass i brysthinnerommet, oppstått av seg selv, av 
sykdom eller skade. F.eks punksjon av lunge ved SVK innleggelse. 

Positiv-trykk teknikk: Skylleteknikk som utføres ved å beholde trykket på sprøytestemplet, ved langsom 
injisering av de siste 0,5 ml samtidig som kateterklemmen stenges. Forebygger 
tilbakestrøm av blod inn i kateterlumenet. 

Primingvolum: Væskevolumet som tilsvarer lumenet i hvert enkelt kateterløp. Primingvolum er 
som regel oppgitt på kateterløpets ende. Reguleres av hvor mye kirurgen klipper av 
kateteret. 

Primære komplikasjoner: Komplikasjoner som oppstår i tilknytning til innleggelse eller som en konsekvens 
av avvik under innleggelse. 

Sekundære 
komplikasjoner: 

Komplikasjoner som oppstår i tilknytning til bruk av SVK. 
 

SVK: Sentralt venekateter som føres inn til vena cava superior eller til høyre atrium via en 
stor vene (v.jugularis eller v. subclavia). En sjelden gang fra lysken til v. cava 
inferior/høyre atrium. SVK brukes ved infusjoner og transfusjoner og overvåking av 
intravaskulære trykkforhold. Tunnelert SVK kan brukes til blodprøvetaking. 

SVK-pakke: Ferdig pakket sterilt sett som inneholder: Sterile kompresser 10x10, 5 stk. Steril 
bandasje 10x20 1 stk. 5 ml sprøyte med luerlock 1 stk. Opptrekkskanyle, 1 stk. 
Propp, 1 stk. Sterilt klede, 1 stk.  

Trendelenburgs-leie: Kroppsleie med hodet ned (ca 20 grader) og fotenden opp med lett knebøy. Dersom 
mulig venstre side av kroppen hevet. 

Trombe: Blodpropp, sammenklumping av blodet, av fibrin og blodplater eller andre 
innholdsdeler.   

Treveis-teknikk: Kobler to sprøyter, en tom og en sprøyte med legemiddel (Actilyse), til 
treveiskranen på kateterlumenet. Treveiskranen er stengt mot begge sprøyter. Åpner 
treveiskranen mot den tomme sprøyten, holder treveiskranen stengt mot sprøyten 
med legemiddelet. Aspirer med den tomme sprøyten slik at det oppstår et negativt 
trykk i sprøyten. Stenger kranen mot den tomme sprøyten og åpner kranen mot 
sprøyten med legemiddelet. Legemiddelet trekkes inn i lumenet ved hjelp av 
negativt trykk. 

Trykk-pause teknikk: Skylleteknikk som utføres ved å injisere skyllevæske ca 1 ml støtvis, fører til 
turbulens i lumenet og forebygger dannelse av belegg i lumenet. 

Tunnellert SVK: Kateter som tunneleres under huden ved innleggelse og munner ut i god avstand 
(10–20 cm) fra der det går inn i venen (Hickman, Broviac, Quinton og Mahurka). 
Kateteret har Dacron-cuff like innenfor tunnelinngangen. Cuffen er en mekanisk 
hindring for innvandring av mikroorganismer, gror fast i vevet og bidrar til å 
stabilisere kateteret. 

Innledning 
Sentrale venekatetre som i dag er mest i bruk er laget av teflon, polyuretan eller silikongummi. Det finnes enkelt, 
dobbelt og trippel-lumen katetre som er tunnelert og ikke-tunnelert. Ikke-tunnelerte katetre er vanligvis begrenset til 
korttidsbruk (3–7 dager), men det er ingen klare holdepunkter for at de bør skiftes rutinemessig, for å forebygge 
infeksjoner (CDC 2002). Tunnelerte katetre er beregnet til langtidsbruk (måneder til år). Alle typer katetre skal 
behandles med lik aseptisk teknikk, skylleteknikk og skyllevæske. Volum på skyllevæsken varierer med ulike typer 
kateter. Ikke-tunnelerte og tunnelerte venekatetre stelles med ”en-hånds”-teknikk.  

Pasienter som har innlagt et sentralt venekateter risikerer å utvikle komplikasjoner som kateterrelaterte 
blodstrømsinfeksjoner(CR-BSI). Studier rapporterer om økt forekomst av kliniske komplikasjoner, økt sykelighet og 
dødelighet, økt antall liggedøgn og økte kostnader relatert til kateterrelaterte blodstrømsinfeksjoner (CDC 2002, 
Maki m.fl. (2006). Faktorer som type kateter, hyppighet på til/frakobling, manipulasjon av kateteret og pasientens 
kliniske status kan føre til kateterrelaterte blodstrømsinfeksjoner. Andre faktorer er helsepersonells kunnskap og 
ferdighetsnivå (CDC 2002; Hadaway 2006; Hamilton 2006).  
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Oppdaterte evidensbaserte prosedyrer og kliniske retningslinjer forebygger utvikling av komplikasjoner (Hadaway 
2006; Lopez mfl. 2004; O’Grady mfl. 2002; Trim 2005). Kunnskap og ferdigheter fremheves som de viktigste 
faktorene for vellykket innleggelse og ivaretakelse av SVK (O’Grady mfl. 2002). CDC’s retningslinjer understreker 
betydningen av streng aseptisk teknikk under innleggelse, hensiktsmessig desinfeksjonsmiddel og bruk av utstyr. 
Andre komplikasjonsreduserende faktorer er korrekt skylleteknikk og observasjon. Videre må kompetansen til 
sykepleierne kvalitetssikres gjennom hensiktsmessig og målrettet undervisning. 

Risikovurdering og forholdsregler 
Dersom prosedyrene ikke følges vil dette kunne føre til økt risiko for komplikasjoner, som kan 
føre til flere liggedøgn, økte kostnader og økt mortalitet. Manglende kunnskap og ferdigheter hos 
helsepersonell øker faren for utvikling av kateterrelaterte komplikasjoner.  
Tilgjengelige evidensbaserte prosedyrer for klinikere og etablerte støttesystemer for å 
vedlikeholde kompetansen er nødvendig i det forebyggende arbeidet.  
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