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Sammendrag:  
 
Bakgrunn: Studier viser at læringsnettverk er en egnet metode for å gjennomføre kvalitetsforbedringer 
i sykehjem. Lite synes derimot å være kjent om hvordan deltagelse i læringsnettverk påvirker 
kvalitetsarbeidet ved sykehjemmet i etterkant. 
  
Formål:  
 

1) Å utforske lederes erfaringer med kvalitetsarbeid i sykehjem ett år etter deltagelse i 
læringsnettverk. 
 

2) Å drøfte hvilken betydning ledelsen har for kvalitetsarbeid i sykehjem.  
 

Funnene fra den empiriske studien er presentert i en artikkel. Drøfting av ledelsens betydning for 
kvalitetsarbeid i sykehjem er presentert i en refleksjonsoppgave.  
 
Teoretisk forankring: Studien bygger på kunnskap om læringsnettverk som metode for gjennomføring 
av kvalitetsarbeid i sykehjem. Teori knyttet til kvalitetsarbeid og ledelsens betydning for dette, blir 
utdypet i refleksjonsoppgaven.   
 
Metode: Det blitt benyttet kvalitativ metode i studien med dybdeintervju som datainnsamlingsmetode. 
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Konklusjon: Studien konkluderte med at lederne gjennom læringsnettverk fikk redskaper til å drive 
systematisk kvalitetsarbeid, men en barriere var at de ofte manglet systemer nødvendig for dette 
arbeidet. Av drøftingen i refleksjonsoppgaven ser man at dette er et komplekst tema, hvor mange 
faktorer spiller inn for hvilken betydning ledelsen har for kvalitetsarbeidet, det er derfor ikke mulig å 
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Abstract:  

Background: Research literature shows that quality collaborative is a suitable method for 
implementing quality improvements in nursing homes. Little, however, seems to be known about how 
participation in quality collaborative affects quality improvement in the nursing home afterwards. 

Purpose:  

1) To explore leaders’ experience with quality improvement in nursing homes one year after 
participation in a quality collaborative.  
 

2) To discuss the impact leaders have on quality improvement in nursing homes. 
 

Results from the empirical research are presented in an article. Discussion of management's impact on 
quality improvement in nursing homes are presented in an essay.  

Literature Review: The study is based on knowledge of quality collaborative as a method for 
implementing quality improvement in nursing homes. Theory related to quality improvement and 
management’s impact will be elaborated in the essay. 

Method: Qualitative method was used in the study with in-depth interview as data collection method. 
Relevant literature and results from the research have formed the basis for the essay. 

Results: The results show that the leaders had an epiphany when they understood that they had already 
worked on the target area before they joined the campaign, but that it had been conducted 
unsystematically. They explained that the method used in a specific area in the campaign also could be 
applied generally in other areas for improvement in the nursing home. The results also showed that the 
leaders felt they had an important role in quality improvement but also experienced deficiencies in 
systems with little opportunity to influence this. 

Conclusion: It was concluded in the study that quality collaborative gave leaders tools for systematic 
quality improvements, but a barrier was that they often lacked the systems necessary for this work. 
From the discussion in the essay we see that this is a complex topic, in which various factors come 
into play for the impact of management of quality improvement in nursing homes. It is therefore not 
possible to give a decisive answer on the issue.  
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SAMMENDRAG 

Bakgrunn: Det er i en dag målsetting at kvalitetsarbeid skal være integrert i ordinær 

virksomhet i større grad enn tidligere. Kvalitetsarbeid i sykehjem blir beskrevet som særlig 

vanskelig. I pasientsikkerhetskampanjen ble læringsnettverk basert på gjennombruddsmodell 

tatt i bruk. Her vektlegges felles kompetanseutvikling på tvers av fag, profesjon og 

organisasjon samt opplæring i systematisk forbedringsarbeid.  

Hensikt: Å utforske lederes erfaringer med kvalitetsarbeid i sykehjem ett år etter deltagelse i 

læringsnettverk.  

Metode: Kvalitativ metode med dybdeintervju som datainnsamlingsmetode.  

Resultat: Resultatene viser at lederne fikk en aha-opplevelse når de oppdaget at de allerede 

hadde jobbet mye med innsatsområdet før de ble med i kampanjen, men at det hadde foregått 

på en usystematisk måte. De viste til at metoden som ble brukt på ett spesielt innsatsområde i 

kampanjen også kunne brukes generelt innenfor andre forbedringsområder i sykehjemmet. 

Resultatene viste også at lederne opplevde å ha en viktig rolle i kvalitetsarbeidet, men 

samtidig opplevde mangler i systemer og at de hadde liten mulighet til å påvirke dette. 

Konklusjon: Gjennom læringsnettverk fikk lederne redskaper til å drive systematisk 

kvalitetsarbeid, men en barriere var at de ofte manglet systemer nødvendig for dette arbeidet.  

Nøkkelord: Sykehjem, Kvalitet, Kvalitativ studie, Ledelse.  
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ABSTRACT 

Quality improvement in nursing homes after participation in quality collaborative           

- from a management’s perspective.  

Background: Health care authorities emphasizes that quality improvement should be 

integrated into regular activities to a greater extent than before. Quality improvement in 

nursing homes are described as being particularly difficult. In the patient safety campaign, the 

quality collaborative based on breakthrough model was adopted. It emphasizes competence- 

building across disciplines, professions and organizations as well as training in systematic 

quality improvement work. 

Aim: To explore leaders’ experience with quality improvement in nursing homes one year 

after participation in a quality collaborative.  

Method: Qualitative method with in-depth interview as data collection method.  

Results: The results show that the leaders had en epiphany when they understood that they 

had already worked on the target area before they joined the campaign, but that it had been 

conducted unsystematically. They explained that the method used in a specific area in the 

campaign also could be applied generally in other areas for improvement in the nursing home. 

The results also showed that the leaders felt they had an important role in quality 

improvements but also experienced deficiencies in systems with little opportunity to influence 

this. 

Conclusion: Quality collaborative gave leaders tools for systematic quality improvements, but 

it was a barrier that they often lacked the systems necessary for this work. 

Keywords: Nursing home, Quality, Qualitative study, Management.  
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BAKGRUNN  

Fra 2012 ble det lovpålagt med systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Målsettingen er at kvalitetsarbeid skal være 

integrert i ordinær virksomhet i større grad enn tidligere (1). Ledere på alle nivåer i 

helsetjenesten, spesielt ledere som arbeider nær pasienten tilskrives en nøkkelrolle (2), men 

det er en utfordring for ledelsen å sørge for at deres utviklingsarbeid trekker i samme retning 

som de utviklingstiltakene som gjennomføres av helsepersonellet selv. De har samme mål, 

men det er vanskelig å finne en felles arena og metodikk for dette arbeidet (3). Kvalitetsarbeid 

i sykehjem blir beskrevet som særlig vanskelig (4). Særtrekk ved disse organisasjonene som 

vikarbruk, deltidsarbeid og ufaglært arbeidskraft gjør det krevende å drive kontinuerlig 

utviklings- og kvalitetsarbeid. Helsetilsynet har ved flere anledninger påpekt at virksomheter 

innenfor helsetjenesten mangler forbedringskunnskap (2).  

Læringsnettverk 

Som en del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, lansert av Helse- 

og omsorgsdepartementet, ble læringsnettverk tatt i bruk. Målet med kampanjen var å 

redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre 

pasientsikkerhetskulturen i tjenesten (2). Det ble utarbeidet tiltakspakker for å redusere 

pasientskader på ulike innsatsområder.  Riktig legemiddelbruk i sykehjem og forebygging av 

trykksår, er eksempler på innsatsområder for den kommunale helse- og omsorgstjenesten (5).  

Læringsnettverk basert på gjennombruddsmodell er et seks til ni måneders læringsprogram 

som samler kliniske og tverrfaglige team fra forskjellige organisasjoner. Teamene utfører 

kvalitetsforbedring på et område de til daglig jobber med (6, 7). På de tre samlingene som 

gjennomføres, legges det vekt på felles kompetanseutvikling på tvers av fag, profesjon og 

organisasjon, samt opplæring i systematisk forbedringsarbeid (8). Deltagerne lærer å 

kombinere fag- og forbedringskunnskap, basert på forståelsen av at helsetjenesten er et 

komplekst system og at fagkunnskap alene ikke er nok for endring (7). I nettverkssamlingene 

blir det tatt utgangspunkt i Nolan & Langleys metode for forbedring for å gjennomføre 

kvalitetsforbedringene (9, 10). 

Systematiske kunnskapsoversikter som har sett på effekten av læringsnettverk viser til 

positive, men begrensede resultater og effekten kan ikke fastslås med stor sikkerhet (8, 11). 
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Det er også mange metodologiske svakheter ved studiene (12). Studier av læringsnettverk i 

sykehjem viser at deltagelse kan gi forbedret kommunikasjon, samarbeid og implementering 

av beste praksis kunnskap (13), påvirke positivt muligheten til å dele innovative ideer og spre 

kvalitetsforbedringsprogrammet til resten av sykehjemmet (14), bedre prosess- og resultatmål 

innenfor smertebehandling (4), være en drivkraft for å generere og spre god praksis, forbedre 

kvalitetsmåling og identifisere forskningsområder (15), samt skape forbedringer lenge etter 

den formelle nettverksperioden er over (16). Studier viser også at tiltak for å forbedre 

tverrfaglige nettverk trenger å bli utviklet (17) og at kvalitetsforbedringstiltak krever 

organisatorisk og administrativ støtte for å forbedre den innovative kulturen i sykehjem (18). 

Læringsnettverk er en egnet metode for å gjennomføre kvalitetsforbedringer i sykehjem (4, 

13, 15, 16, 19). Lite synes derimot å være kjent om hvordan deltagelse i læringsnettverk 

påvirker kvalitetsarbeidet ved sykehjemmet i etterkant.  

 

Hensikten med studien er derfor å utforske lederes erfaringer med kvalitetsarbeid i sykehjem 

ett år etter deltagelse i læringsnettverk. 

 

Hensikten er konkretisert i følgende forskningsspørsmål; 

Hvordan opplevde lederne deltagelsen i læringsnettverk? 

Hvordan brukes forbedringsmetodikk i avdelingens kvalitetsarbeid? 

Hvordan opplever lederne kvalitetsarbeidet i avdelingen? 
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METODE  

Kvalitativ metode har blitt brukt i studien. Dataene ble samlet inn ved hjelp av dybdeintervju 

hvor en intervjuguide ble forberedt (20).  

Utvalg 

Utvalget er foretatt etter bestemte kriterier (21). Inklusjonskriteriene var at informanten jobbet 

som leder i sykehjem, hadde deltatt i læringsnettverk i forbindelse med ett av 

innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, samt vært del av et team som 

hadde gjennomført den tredje nettverkssamlingen for over ett år siden. Eksklusjonskriteriet 

var ledere fra sykehjem som ikke hadde gjennomført de tre første nettverkssamlingene for ett 

innsatsområde. Åtte informanter fra sju forskjellige sykehjem ble inkludert i studien.  

Datainnsamling 

Intervjuguiden ble testet ut i en pilot hvor to ledere fra sykehjem deltok. Grunnet et begrenset 

utvalg å rekruttere fra oppfylte ikke disse lederne inklusjonskriteriet om deltagelse i 

læringsnettverk. Jeg vurderte det likevel som nyttig, da de kom med innspill i forhold til 

formulering og utvalg av spørsmål. Intervjuene ble gjennomført høsten 2013. Intervjuene 

foregikk på informantenes arbeidsplass i arbeidstiden, og varte fra 45 minutter til en time og 

20 minutter. Det ble gjort lydopptak som jeg transkriberte fortløpende. Dette utgjorde til 

sammen 147 sider.  

Analyse av data 

En stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) ble brukt i analysen (20). I den første delen av 

analysen jobbet jeg induktivt, som vil si at jeg arbeidet fra data mot teori (se eksempel i tabell 

1). Her tok jeg utgangspunkt i datamaterialet og utviklet tekstnære koder. Kodene ble deretter 

organisert i 25 kategorier. I den videre analysen tok jeg utgangspunkt i tre kategorier som 

senere dannet grunnlaget for hovedtemaene i artikkelen. Herfra ble en teoretisk tilnærming 

fremtredende. Ved å jobbe fra det teoretiske mot det empiriske fikk jeg nå en deduktiv 

tilnærming. Dette for å få en bedre forståelse av hva hovedtemaene handlet om. I siste del av 

analysearbeidet foregikk det en stadig vekslende prosess mellom induktiv og deduktiv 

tilnærming til materialet før det endelige resultatet forelå.  
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Etiske overveielser 

Kontaktperson i I trygge hender i fylket tok første kontakt med øverste leder for 

sykehjemmene som hadde deltatt i kampanjen. Dette for å be om tillatelse til å gjennomføre 

intervjuene. Jeg tok deretter kontakt med lederne som hadde gitt positiv tilbakemelding og 

sendte skriftlig informasjon om studien og frivillighet som disse ga til de aktuelle lederne. 

Skriftlig samtykkeerklæring ble gitt før gjennomføring av intervjuene. Studien ble godkjent 

av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (prosjektnummer 35413).  
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RESULTAT  

Flere av informantene fortalte at de i utgangspunktet ikke visste hva de gikk til da de bestemte 

seg for å delta i pasientsikkerhetskampanjen, og beskrev deltagelsen som nærmest tilfeldig. 

Det fremkom også at de syntes det ble mye arbeid å være med i kampanjen og at det ikke var 

sikkert de hadde deltatt dersom de hadde visst hvor mye dette innebar. En begrunnelse var at 

de ikke arbeidet ved et undervisningssykehjem og dermed ikke opplevde de hadde de 

nødvendige ressursene. Helhetsinntrykket var likevel at informantene så på deltagelsen i 

læringsnettverk som en positiv opplevelse. Når de først kom inn i arbeidet, ble 

nettverkssamlingene lærerike, blant annet ved at de delte erfaringer med andre kommuner 

samt fikk en bevisstgjøring om betydningen av innsatsområdet. Læringsnettverket var en god 

hjelp for å få til endring og var egnet for å motivere da man så at det ga resultater.  

Deres erfaringer gjenspeiles gjennom tre hovedtemaer som ble analysert frem. Det første 

hovedtemaet handler om at mange erfarte at de allerede hadde arbeidet mye med 

innsatsområdet før kampanjen, men at dette ikke var satt i system og at 

Læringsnettverksdeltagelse ga lederne en aha-opplevelse. Det andre temaet, Overføring fra 

det spesielle til det generelle, viser til at fremgangsmåten som ble brukt i forhold til 

innsatsområdet også ble brukt på andre forbedringsområder i sykehjemmet senere. Siste 

hovedtema er Lederes muligheter og begrensninger i kvalitetsarbeidet. Her beskrives det at 

lederne opplevde å ha en viktig rolle i kvalitetsarbeidet i avdelingen, men samtidig erfarte 

mangler i systemer som de hadde liten mulighet til å påvirke. 

Læringsnettverksdeltagelse ga lederne en aha-opplevelse 

Betydningen av systematisering for å få gjennomført forbedringer i avdelingen ble vektlagt av 

informantene. Ved å systematisere tiltak gjorde man det lettere for personalet å anvende dette 

og lettere for ledere å følge opp. En erfaring var at forbedrende tiltak som ikke ble 

systematisert, lett kunne «koke bort» når de skulle implementeres i avdelingen. 

Betydningen av systematisering i kvalitetsarbeid ble for deltakerne tydeligere gjennom 

deltagelse i læringsnettverket. Spesielt erfarte de at de hadde gjort mye av arbeidet i forhold 

til innsatsområdet før de ble med i kampanjen, men at det ikke var satt i system. En informant 

beskrev det slik; «Nei, så det vi opplevde var jo på en måte at fra at vi fikk bakoversveis på at 

dette var noe som ikke bare var en-dagskurs, så fant vi ut at det er jo faktisk veldig mye av 
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dette vi jobber med til daglig.» Videre kom det frem; «Og det var jo faktisk å få satt det i et 

bedre system, det vi faktisk gjorde fra før». En annen viste til at tidligere tilsynslege hadde 

vært svært opptatt av innsatsområdet, og at det blant annet ikke ble så mye seponeringer fordi 

det var gjort en god jobb på forhånd. Men som hun sa; «men det er jo mye mer systematisk, 

og det er jo så oversiktlig».  

Overføring fra det spesielle til det generelle 

Informantene fortalte om områder de arbeidet med å forbedre i avdelingen etter deltagelse i 

kampanjen. Mens noen var i gang med nye innsatsområder, jobbet andre med egendefinerte 

felt som de ønsket å forbedre. De benyttet ikke alltid en konkret metode for å gjennomføre 

kvalitetsforbedringer. Dette hadde sammenheng med hva endringen innebar og omfanget. 

Informantene forklarte at prosjektene gjerne utviklet seg underveis og at «veien ofte ble til 

mens man gikk». Dette da de jobbet med mennesker, og kvalitetsarbeid som ble satt inn i 

klare rammer kunne oppfattes som merarbeid.  

Noen informanter fortalte hvordan de overførte metoden fra ett spesielt innsatsområde i 

læringsnettverket til andre områder i avdelingen i ettertid. Dette kan eksemplifiseres slik en 

informant uttrykte det; «Men det er kanskje litt enklere å vinkle inn igjen på andre områder. 

Sånn at vi får med flere, ikke bare med medisiner, men nå kan vi på en måte bruke 

kvalitetsarbeid på flere området». En annen beskrev hvordan det var enkelt å iverksette 

prosjekt i forbindelse med ernæring, ut ifra metoden brukt i forhold til innsatsområdet i 

kampanjen. Dokumentasjon og oppfølging i pasientjournal for ernæringsprosjektet ble 

systematisert på tilsvarende måte som det ble gjort ved legemiddelgjennomgang; «Og da var 

det jo veldig lettvint å lage ut fra på en måte åssen vi hadde gjort det med legemidlene tenker 

jeg».  
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Lederes muligheter og begrensninger i kvalitetsarbeidet  

Lederne opplevde at de hadde en viktig rolle i kvalitetsarbeidet i sykehjemmet. De beskrev 

dette ved at de måtte være pådrivere og inspirere, legge til rette og lage rammer i 

kvalitetsarbeidet, samt følge opp og sørge for at det ble en kontinuerlig prosess.  

Flere opplevde imidlertid at systemene de ble tildelt hadde mangler. Det kunne være fravær 

av, eller at eksisterende systemer var vanskelige å bruke, noe som fikk konsekvenser på 

systemnivå. Det ble understreket at det ville ha lettet kvalitetsforbedringsarbeidet om det 

hadde vært et system som hadde fungert ovenfra, og at ansatte i avdelingen hadde kunnet 

legge til elementer i dette. Det kom frem at de hadde etterspurt et kvalitetssystem, men at 

dette ønsket ikke hadde blitt innfridd av den øvre ledelsen. En informant beskrev hvordan de 

hadde måttet lage systemer selv og at dette medførte mye arbeid; «Det blir litt eh ja… at de 

ikke forstår helt betydninger av gode systemer bestandig. At det handler mer om penger».   

Informantene var tydelige på at mangler i systemer også fikk konsekvenser på individnivå. Et 

eksempel var knyttet til pasientjournalsystemet de brukte. Det var ikke alltid like lett å vite 

hvor ulike opplysninger skulle nedtegnes i journalsystemet. Det kunne derfor også være 

vanskelig å finne igjen viktig informasjon. Dette ble utfordrende for de ansatte. En informant 

fortalte; «Jeg tror det er altfor mange som blir utslitt av alt de skal gå og huske på, fordi man 

ikke blir ivaretatt med et ordentlig system rundt seg». Lederen beskrev hvordan de hadde 

innført et tavleprosjekt, hvor risikoområder og viktige datoer for oppfølging av pasientene ble 

ført opp, for å hjelpe de ansatte på dette området. Videre ble det fortalt hvordan 

journalsystemet kunne vært en fantastisk mulighet til å få inn gode kvalitetsindikatorer og 

påminnere, men at det var en vei frem for; «… likner ingenting det vi har, helt tragisk». 

Manglene ble forsøkt jobbet med også i læringsnettverket. Her ble problematikken løftet opp 

og diskutert av deltagerne. På tross av at de hadde forskjellige journalsystemer var dette en 

felles problematikk.  
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DISKUSJON   

Hensikten med studien var å utforske lederes erfaringer med kvalitetsarbeid i sykehjem ett år 

etter deltagelse i læringsnettverk. Jeg vil diskutere resultatene i lys av de tre 

forskningsspørsmålene.   

Flere av informantenes umiddelbare inntrykk av kampanjen var at den bestod av mye arbeid 

som de ikke opplevde at de hadde de nødvendige ressursene til. Etter hvert erfarte imidlertid 

informantene at de hadde arbeidet mye med innsatsområdet før deltagelse i kampanjen, men 

at det hadde foregått på en usystematisk måte. Det ble videre beskrevet hvordan 

innsatsområdet ble satt i system ved at de var med i læringsnettverket og at deltagelsen 

dermed egentlig handlet om å systematisere noe de allerede gjorde daglig. Årsaken til at 

oppfatningen endret seg i løpet av kampanjen kan ha sammenheng med at det i 

læringsnettverk fokuseres mye på at forbedringsarbeidet skal være en del av det daglige 

arbeidet (9), samt at det nå generelt er større fokus på at kvalitetsarbeid skal være integrert i 

ordinær virksomhet (1). Informantenes beskrivelse kan også ha sammenheng med at 

kvalitetsforbedringsprosessen er en problemløsningsmetode de gjenkjenner fra 

sykepleieprosessen (22, 23). De har like strukturer, men skiller seg ved at kvalitetsutvikling 

har fokus på generelle arbeidsmåter i bestemte typer situasjoner, mens sykepleieprosessen har 

som mål å utforme en individorientert plan (22). Det har vist seg at utdanningsinstitusjonene 

har en utfordring med å trekke disse parallellene og at studentene dermed ikke klarer å 

overføre denne kunnskapen fra en kontekst til en annen (23).  

En annen forståelse av deltagernes utvikling kan være at de i læringsnettverket fikk økt 

kunnskap om hva kvalitetsarbeid er. Studier viser til at opplæring i systematisk 

forbedringsarbeid står sentralt i mange læringsnettverk (11, 24) og at deltagerne ser på dette 

som svært viktig (25). Resultatet viser overføringsverdi fra det deltagerne lærte i 

læringsnettverk og til annet kvalitetsarbeid i sykehjemmet, da det for eksempel var lett å 

igangsette prosjekt i ernæring ut fra hvordan de hadde jobbet med legemidlene.  

Det er vanskelig ut fra resultatet i denne studien å si om det er sammensetningen eller 

konkrete elementer i læringsnettverket som har bidratt til at noen av deltagerne har fått denne 

kompetansen og klart å overføre denne til nye områder. Annen forskning viser til at liknende 

tiltak som læringsnettverk, med kombinasjonen av forelesninger og egenaktivitet hos 

deltakere øker kvaliteten på tjenestene (26). Opplæring i forbedringsarbeid i 
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læringsnettverkene bør derfor vedvare (8). En annen studie viste at deltagere betraktet 

tiltakspakken, Plan-Do-Study-Act -sirkelen og nettverkets Extranet, som spesielt viktig for å 

fremme deres forbedringsinnsats generelt og kunnskap om implementering (27). Det kan 

derfor tenkes at det er slik i denne studien også, da dokumentasjon og oppfølging i 

pasientjournal for nytt forbedringsområde ble systematisert på tilsvarende måte som 

innsatsområdet i kampanjen. Tiltakspakken for Riktig legemiddelbruk i sykehjem hadde blant 

annet fokus på å bedre kvaliteten på dokumentasjon i pasientens journal (28).  

Informantene mente de som ledere hadde et spesielt ansvar for kvalitetsarbeidet i avdelingen, 

blant annet ved å legge til rette og lage rammer. Mangler i datastøtte som journalsystem eller 

kvalitetssystem ble av flere av informantene trukket frem som et hinder for kvalitetsarbeidet i 

avdelingen. Dette opplevde lederne at de hadde liten mulighet til å påvirke, og viste tydelig 

frustrasjon. En nødvendig forutsetning for å drive kvalitetsutvikling er et system som gjør det 

mulig å prøve ut og evaluere ulike typer kvalitetstiltak (22). Men hva som er nødvendig, og 

hvilke ressurser som skal brukes på kvalitetsarbeid, er mye opp til ledelsen i hver enkelt 

kommune å avgjøre. Sosial- og helsetjenesten er svært sammensatt med stor variasjon i 

kompleksitet, størrelse og oppgaver og det trengs derfor ulike virkemidler og løsninger i 

arbeidet med kvalitetsforbedringer (29). 

Kvalitetsarbeid blir sett på som en ledelsesoppgave (29, 30), og det er spesielt ledere som 

jobber nær pasienten som har en nøkkelrolle (2). Det er også informantenes oppfatning. Men 

selv om det overordnede ansvaret for blant annet å bygge opp et hensiktsmessig 

dokumentasjonssystem er tillagt institusjonens ledelse og det kommunale tjenesteapparatet 

(31), er det tydelig at ansvaret lederne opplever i dette arbeidet ikke gjenspeiler seg i 

muligheten de har til å påvirke. I en systematisk oversiktsartikkel som undersøkte 

sykepleieres erfaringer med ledelse og administrasjon i eldreomsorgen, kom det frem at 

ledernes rolle var lite avgrenset og at ansvarsområdene var uklare i forhold til mulighet for 

etterlevelse (32). Overfører man dette til denne studien kan opplevelsen informantene har av 

kvalitetsarbeidet tolkes som et betinget ansvar, ved at de føler ansvar for områder de har liten 

mulighet til å påvirke.  

Det ble også i oversiktsartikkelen beskrevet at sykepleiere som oftest hadde en sterk 

motivasjon for å jobbe i eldreomsorgen, men følte seg devaluert fordi de hadde valgt å arbeide 

innenfor dette feltet og fordi de opplevde å bli motarbeidet av organisasjonen i utførelsen av 

pleie og omsorg overfor pasientene (32). Dette er uheldig da hyppige ledelsesutskiftninger er 
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et problem i sykehjem (33), og det er grunn til å tro at mangel på støtte fra den øvrige ledelsen 

kan forsterke dette problemet.  

Studiens begrensninger 

Deltagelse i pasientsikkerhetskampanjen var frivillig og man kan derfor ikke se bort ifra at 

disse sykehjemmene hadde en mer positiv innstilling til kvalitetsarbeid enn de som ikke 

deltok, funnene kan derfor ikke uten videre overføres til å gjelde alle sykehjem som deltar i et 

slikt læringsnettverk. Datagrunnlaget i denne studien baserer seg på informasjon fra kun åtte 

informanter, men disse har likevel gitt et rikelig datamateriale på 147 sider. Det er kun jeg 

som har gjennomført arbeidet med datainnhenting og analyse, men jeg har fått innspill i alle 

fasene i prosessen gjennom veiledning (21). Jeg har også på forhånd reflektert over min rolle 

og påvirkningskraft ved blant annet å skrive ned forforståelsen (20).  



14 
 

KONKLUSJON  

Gjennom læringsnettverk fikk lederne redskaper til å drive systematisk kvalitetsarbeid, men 

en barriere var at de ofte manglet systemer nødvendig for dette arbeidet. 

Implikasjoner for sykepleiepraksis 

Denne studien viser at læringsnettverk basert på gjennombruddsmodell kan være en egnet 

metode for opplæring og veiledning i kvalitetsarbeid som også kan overføres til andre 

forbedringsområder i sykehjemmet.  

Videre forskning 

Læringsnettverk krever substansiell investering av tid, innsats og ressurser (34). Forskning 

bør derfor fokusere på å få større forståelse for hvordan læringsnettverk kan være en arena for 

formidling av kunnskap om kvalitetsforbedring som har overføringsverdi til andre 

forbedringsområder.  
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TABELL 1. Analyseprosessen 

Utdrag fra intervju 
(Induktiv tilnærming) 

Tekstnær koding 
(Induktiv 

tilnærming) 

Kategori 
(Induktiv 

tilnærming) 
 

Hovedtema 
(Deduktiv tilnærming) 

 
L: Okei.  
I: Ja. Altså eh vi hadde 
gjort jobben på en måte,  
L: Mhm.  
I: men ikke satt den i 
system som det er i dag.  

 
 
 
Gjort jobben, men 
ikke satt i system  
 

 
 
 
Systematisering 
 

 
 
Læringsnettverkdeltagelse 
ga lederne en aha-
opplevelse  
 

 
I: Sånn at det ser jeg atte 
det er jo ting som jeg tenker 
«det der gjorde vi jo…» 
Altså i hvert fall gjorde vi 
det i Bynavn ikke sant.  
L: Ja.  
I: Så jeg tenker at det, så 
det er jo ikke helt nytt.  
L: Nei, bringes opp igjen på 
en måte?  
I: Ja, men det er jo litt mer 
systematisk selvfølgelig.  
 

 
 
 
 
Det som blir tatt opp 
i prosjektet er ikke 
noe nytt, men mer 
systematisk  
 

 
 
 
 
 
Systematisering 
 

 
 
 
 
Læringsnettverkdeltagelse 
ga lederne en aha-
opplevelse  
 

 
I: Men eh jeg opplevde det 
veldig positivt. Og det gikk 
ganske fort opp for oss at 
faktisk så er det på en måte 
å dokumentere bedre det vi 
allerede gjør i dag.  
L: Ja.  
I: Ja.  
L: Mhm.  
 

 
 
Faktisk så var det 
bare å dokumentere 
bedre det vi allerede 
gjør i dag  
 

 
 
 
 
Systematisering 
 

 
 
 
Læringsnettverkdeltagelse 
ga lederne en aha-
opplevelse  
 

 

 

 

.  
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Vedlegg 1.  

Forfatterveiledning 

Publisert: 14.06.2011 

Innsending av artikler til Sykepleien Forskning skjer fom 14.03.2014 på internett i 

manuskripthåndteringssystemet ScholarOne. Forfattere oppretter en konto og laster du opp 

artikkelen med vedlegg, følgebrev og erklæring om interessekonflikter. Du kommer til 

nettstedet ved å trykke på denne lenken. 

Om Sykepleien Forskning 

Tidsskriftet Sykepleien Forskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som blir utgitt 

fire ganger i året. Vi ønsker å være den foretrukne kanal for å formidle sykepleieforskning i 

Norge. Sykepleien Forskning har som mål å være relevant, interessant, praksisnært og bredt. 

Vi vil også bidra til at helsepersonell leser forskning og bruker forskningsresultater i teori og i 

praksis. 

Sykepleien Forskning har et stort opplag (over 100.000 eksemplarer). Vi er foreløpig 

indeksert i EBSCO-Cinahl, Nordart og SveMed+ men arbeider med å bli indeksert i flere 

internasjonale databaser. Forskningsartiklene vi publiserer er fritt tilgjengelig for alle via 

internett. Som regel inviterer Sykepleien Forskning en fagperson til å kommentere 

originalartiklene, og kommentaren publiseres sammen med artikkelen. Forfattere som 

publiserer hos oss beholder copyright til teksten og kan lenke publikasjonen til våre nettsider 

for eksempel fra den institusjonen de er ansatt i. Forfattere kan ikke sende samme 

artikkelmanuskripter til flere/andre vitenskapelige tidsskrifter til bedømming på samme tid. 

Artikkelmanuskriptet skal ikke ha vært publisert i et annet vitenskapelig tidsskrift. 
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Generelt 

Artikkelmanuskript med alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft Word-programmets doc-

form. 

All tekst skrives med Times New Roman teksttype, bokstavstørrelse 12. 

Overskriftene markeres med tykkere bokstaver. 

Linjeavstand skal være 1,5 cm. 

Høyre marginal skal ikke jevnes ut. 

Fotnoter skal ikke brukes. 

Figurer og tabeller fremstilles på separate sider. 

Bruk av fremmedord er begrenset. Fremmedord skal forklares og forkortelser forklares første 

gang de forekommer i teksten. 

Artikkelmanuskriptets tittel bør være kort, klar, informativ og lett forståelig. Unngå bruk av 

undertittel. 

Forfatteren (forfatterne) har selvstendig ansvar for all språkvasking. 

Antall ord er maksimalt 3000 (utenom sammendrag, figurer, tabeller og referanser). 

INNHOLD I MANUSKRIPTET SOM SENDES INN: 

På nettsiden har vi beskrevet forventninger til struktur og innhold i de ulike delene av 

vitenskapelige artikler som vi publiserer under overskriften Skrivetips. Artiklene struktureres 

etter IMRAD-prinsippet. For ytterligere veiledning anbefaler vi ”best praksis” sjekklister for 

publisering av helsefaglig forskning: 

STOBE (ulike kvantitative studier) 

COREQ (kvalitative studier – intervjuer og fokusgrupper) 
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CONSORT (randomiserte studier) 

COSMIN (utvikling av måleinstrumenter) 

TREND (ikke-randomiserte forsøk) 

PRISMA (SF) og Reinar og Jamtvedt 2010 (kunnskapsoppsummeringer) 

QUADAS 2 (diagnose) 

 

Hovedmanuskriptet (main document) som lastes opp i ScholaOne skal ha følgende innhold:  

1. Tittelside: 

Tittel på manuskriptet (maksimalt 90 tegn inkludert mellomrom. 

Forfatterens(forfatternes) navn, stilling og arbeidssted. 

Hvis det er flere forfattere for ett artikkelmanuskript presenteres i tillegg kontaktpersonens: 

For- og etternavn. 

Postadresse. 

Elektronisk postadresse. 

Telefonnummer. 

I tillegg skal det fremstilles: 

Antall tegn inkludert ordmellomrom (ikke medregnet tittel, sammendrag eller referanser). 

Antall figurer og tabeller. 
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2. Sammendrag 

Et norsk og et engelsk sammendrag fremstilles på hver sin side. 

Sammendraget skal oppsummere det aller viktigste i artikkelmanuskriptet og struktures etter 

følgende overskrifter: bakgrunn, hensikt, metode, hovedresultat og konklusjon. 

Lengde: maksimalt ha 1500 tegn inkludert mellomrom. Neders på siden oppgir du 3–5 

nøkkelord fra listen du kan velge fra. Velg minst ett som angir anvendt forskningsdesign. 

Det engelske sammendrag (abstract) fremstilles på egen side. 

Artikkelmanuskriptets engelskspråklige tittel fremstilles øverst på siden (maksimalt 90 tegn). 

Det engelske sammendraget skal være en direkteoversetting av det norske sammendraget. 

Lengde: maksimalt 1500 tegn inkludert mellomrom. Nederst på siden oppgir du 3–5 engelske 

nøkkelord (key words). 

 

Tekstsider 

Generelle regler for vitenskapelig tekstproduksjon etterstreves og disposisjonen beror på 

artikkelmanuskriptets karakteristika. 

Overskriftene i den fortløpende teksten skal være korte og tydelige og markeres med tykke 

bokstaver. 

Tidsskriftet tilstreber at språket i artiklene har aktiv fremfor en passiv setningsoppbygging: 

Eksempel på aktiv setning: Sykepleieren delte ut medisiner. (Subjektet utfører handlingen – 

sykepleieren deler ut…) 

Eksempel på passiv setning: Medisinene blir utdelt av sykepleier. (Subjektet deler ikke ut – 

medisinene blir utdelt…) 
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Oppbygging av selve artikkelen 

Til artikkelmanuskripter som baseres i empiriske studier anbefales følgende struktur: 

Introduksjon til emnet/tematikken, som avsluttes med: «Hensikten med studien er å …». 

Hensikt med studien og problemstilling(er). 

Metodedel (forskningsdesign og metoder samt datainnsamlingsmetode, gjennomføring 

(inkludert hvilken tidsperiode og år data ble samlet inn), bearbeiding og analyse av data, 

godkjenning av REK evt. Personvernombudet og andre relevante instanser). 

Resultater. Her beskrives resultatene som besvarer studiens problemstilling i en logisk 

rekkefølge og uten diskusjon. Resultater som fremstilles i tabeller skal ikke gjentas i teksten. 

Hver tabell/figur skal ha en henvisning i teksten som viser til tabellen/figuren. Vi anbefaler at 

forfattere som bruker kvantitativ metode får studien vurdert av statistiker før den sendes inn. 

Diskusjon (validitetsdiskusjon skal inkluderes i den generelle diskusjonen over studiens 

resultat). Studiens resultater drøftes i relasjon til problemstillingen og annen internasjonal 

relevant forskning. Studiens begrensinger/svakheter angis hvilke konsekvenser disse har for 

tolkning av funnene. 

Konklusjon Implikasjoner for sykepleiepraksis, videre forskning og eventuelt teoriutvikling. 

Konklusjonen må fullt ut underbygges av funnene som er gjort. 

Figurer og tabeller 

Kun en tabell eller figur pr. siden. Disse kan lastes opp som endel av hoveddokumentet (på 

egne sider etter referansene) eller som egne dokumenter. Figurer og tabeller skal være 

selvforklarende og så enkle å forstå som mulig. 

Hver figur og tabell nummereres i den rekkefølgen som de forekommer i teksten. 

Ved figurer skrives teksten under figuren og ved tabeller skrives teksten over tabellen. 

Figurer og tabeller bør tåle forminsking i forbindelse med redaksjonell trykkingsarbeid. 

Flytdiagrammer i artikler som bruker flytdiagrammer bør disse følge malen utarbeidet av 

CONSORT-gruppen 
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Angis etter Vancouver-systemet. Det vil si at referansene gis fortløpende nummer i parentes i 

teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. 

For tidsskrift som har løpende sidenummerering gjennom hele året skal årgang men ikke 

utgave oppgis. Ved insendigen lenker manuskripthåndteringsprogrammet referanselisten til 

andre databaser. Dette forutsetter at forfatterne oppgir referansene korrekt. Dette er spesielt 

viktig for referanser til artikler på engelsk.  
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1.0 INNLEDNING 
Norske helse- og omsorgstjenester er blant de beste i verden og har sentrale rammebetingelser 

for å sikre systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Likevel beskrives at det fortsatt 

er rom for betydelige forbedringer. Sentrale utfordringer er pasientsikkerhet, mangelfull 

kvalitetsstyring og kontroll. Det har de siste årene blitt satset på ytterligere forbedring av 

helse- og omsorgstjenestene i Norge. Med stortingsmeldingen God kvalitet – trygge tjenester. 

Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, etablering av femårig nasjonalt 

program for pasientsikkerhet, og et lovverk som skal sikre systematisk arbeid med 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helsetjenesten, er det nå ny 

oppmerksomhet på innholdet i tjenestene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012).  

Kommunehelsetjenesten blir stadig tillagt mer kompetansekrevende oppgaver på grunn av 

den medisinsk-teknologiske utviklingen og forskyvning av oppgavefordelingen mellom 

spesialist- og kommunehelsetjenesten (Øgar & Hovland, 2004). Gjennom 

samhandlingsreformen legges det vekt på at kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning 

med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at et 

helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2009). Gjennom Omsorgsplan 2015 er både kapasiteten, 

kompetansen og kvaliteten i omsorgstjenesten blitt styrket (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2012).  

Det er både de statlige og de lokale myndighetene som setter premisser for utformingen av 

tjenestene. Gjennom lovverk, forskrifter, stortingsmeldinger, statlige strategier og veiledere, 

setter staten politiske målsettinger og krav til tjenestetilbudet i eldreomsorgen (Ytrehus, 

2013). Meldinger om kvalitetssvikt, redusert rekruttering til de helsefaglige yrkene og 

overskridelser i helse- og omsorgsbudsjettene er vanlig i mange kommuner (Strandquist & 

Adal, 2011). Norske sykehjem er for det meste offentlig finansiert, gjennomført og kontrollert 

(Kjøs, Botten, Gjevjon & Romoren, 2010), og har opp igjennom årene vært gjenstand for flere 

reformer, og har endret rolle og funksjon mange ganger. I dag blir eldre utskrevet tidligere fra 

sykehus. De har ofte flere og komplekse sykdommer, samtidig som det er et mål at de skal bo 

hjemme så lenge som mulig. Dette resulterer i at de som legges inn i sykehjem er mer syke og 

pleietrengende enn før (Brenden, Storheil, Grov & Ytrehus, 2011). Sykehjem skiller seg fra 

andre deler av helsetjenesten ved at de har svært begrensede ressurser, stort spenn i 
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faggrupper samt eldre skrøpelige beboere. Å lage et arbeidsmiljø for kvalitetsforbedring har 

vist seg å være en større utfordring for sykehjem enn andre deler av helsevesenet (Scott-

Cawiezell et al., 2004).  

Hensikten med studien Kvalitetsarbeid i sykehjem etter deltagelse i læringsnettverk – fra et 

ledelsesperspektiv var å utforske lederes erfaringer med kvalitetsarbeid i sykehjem ett år etter 

deltagelse i læringsnettverk. Selv om man vet relativt lite om lederens betydning for 

organisasjonens arbeidsmiljø, arbeidsprosesser og resultater (Øgar & Hovland, 2004), pekes 

det likevel i litteraturen på at ledelse er en svært viktig faktor for kvaliteten på pleien i 

sykehjem (Havig, Skogstad, Kjekshus & Romoren, 2011). Gjennom arbeidet med 

masteroppgaven har interessen for lederes betydning for kvalitetsarbeid i sykehjem vokst 

frem, og jeg ønsker derfor å fordype meg i dette temaet.   

1.1 Problemstilling 

Jeg vil i denne oppgaven redegjøre for og drøfte hva ledelsen betyr for kvalitetsarbeid i 

sykehjem. Dette er formulert i følgende problemstilling;  

 Hvilken betydning har ledelsen for kvalitetsarbeid i sykehjem? 

Jeg har valgt å snevre inn problemstillingen i en struktur- og kompetansevinkling. Dette vil si 

at jeg vil se på betydningen av hvordan ledelsen er organisert, og kompetansen de innehar, for 

kvalitetsarbeid i sykehjem.  

Bergland og Moser (2013), beskriver at begrepene kvalitetsutvikling, fagutvikling, 

tjenesteutvikling, kompetanseutvikling og systemutvikling er relaterte og kan sies å overlappe 

hverandre i større eller mindre grad. De forstår kvalitetsutvikling som det overordnede 

begrepet og som et begrep som kan inkludere de øvrige. Jeg vil derfor i denne oppgaven 

bruke begrepene kvalitetsutvikling og kvalitetsarbeid for å beskrive dette arbeidet.  
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1.2 Litteratur  

Forskningsartikler som ble funnet i forbindelse med litteratursøk til den empiriske studien min 

har dannet grunnlag for denne refleksjonsoppgaven. Jeg har søkt i databasene CINAHL, 

PubMed og SveMed+. Her har jeg brukt søkeord som quality collaborative, quality 

improvement, nursing homes og leaders. En stor del av den anvendte litteraturen i denne 

oppgaven baserer seg også på bøker og offentlige publikasjoner om temaet.  

1.3 Oppgavens oppbygging 

For å kunne svare på problemstillingen vil jeg først redegjøre for litteratur rundt temaene 

kvalitet og ledelse. Videre vil jeg ta utgangspunkt i denne litteraturen og drøfte 

problemstillingen før jeg til slutt presenterer en konklusjon.  
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2.0 KVALITET 
Ordet kvalitet brukes daglig i mange sammenhenger. Likevel er det et abstrakt og mangetydig 

begrep, som gjør det vanskelig å forklare presist hva det innebærer (Berg & Lauvdal, 2001; 

Bjøro & Kirkevold, 2011). Offentlige virksomheter møter ofte problemer når kvalitet skal 

defineres og mål fastsettes. Dette da de kan ha motstridende mål og fordi den «optimale» 

kvaliteten kan være vanskelig å fastsette. I tillegg er det ofte ikke den «optimale» kvaliteten 

som har mest betydning, men den praktiske. Dette i tillegg til at ønsket kvalitet skal passe 

ressursmessige og politiske standarder og mål (Berg & Lauvdal, 2001).  

Norsk standard (NS-EN ISO 9000:2000) ifølge Sosial- og helsedirektoratet definerer kvalitet 

som; «I hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav». Dette vil si at 

kvalitet handler om forholdet mellom hva som faktisk ytes og hva som kreves eller forventes. 

I Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten «… og bedre skal det 

bli!» blir betydningen av kvalitetsbegrepet beskrevet og konkretisert for helse- og 

omsorgssektoren. God kvalitet blir her formulert ved seks dimensjoner som sier at tjenestene 

skal være: virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere og gi dem innflytelse, være 

samordnet og preget av kontinuitet, utnytte ressurser på en god måte, og være tilgjengelige og 

rettferdig fordelt (Sosial- og helsedirektoratet, 2005).  

2.1 Kvalitet i sykehjem 

Kvalitet i sykehjem er flerdimensjonalt. Det inkluderer ikke bare opprettholdelse av funksjon 

og helse, men involverer også et trygt og rent miljø og opprettholdelse av beboerens 

verdighet. Ideelt bør det være et hjemlig miljø, hvor beboeren i størst mulig grad er gitt 

muligheten til å ha kontroll over eget liv (Morley, 2010). Sykehjem er derfor ansvarlige både 

for kvaliteten på pleie og omsorg samt spørsmål vedrørende beboernes livskvalitet (Arling, 

Abrahamson, Miech, Inui & Arling, 2013).   

Eldreomsorgen omfatter et viktig og voksende felt (Berntsen & Bjork, 2010) og kvaliteten på 

pleien i sykehjem er helt avhengig av deres evne til å tiltrekke motiverte og dedikerte 

sykepleiere, som vurderer arbeid med eldre som en verdig og levedyktig karriere (Fussell, 

McInerney & Patterson, 2009). Det viser seg at mens noen opplever sykehjem som et sted 

med få forandringer og lite fagutvikling, opplever andre dette institusjonsarbeidet som 
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komplisert, med store faglige utfordringer og krav til faglig utvikling (Garsjø, 2008). I 

prosjektet Utvikling av et praksisfelleskap i sykehjem, kom det frem at unge og nyutdannede 

sykepleiere var lite tilfredse i arbeidet og ikke ble værende i sykehjemmet over tid (Bergland, 

Martinussen & Vibe, 2013).  

2.2 Syn på kvalitetsarbeid  

Gjennom de siste femti årene har kvalitetsarbeid utviklet seg fra å ha et fokus på sikring av 

kvaliteten til også å fokusere på kontinuerlig utvikling og forbedring. Behovet for 

kontinuerlig forbedring begrunnes blant annet med at samfunn, kunnskap, kompetanse og 

teknologi er i stadig endring og utvikling, brukernes forventninger og krav til medvirkning 

endrer seg og tjenestene er ikke så trygge og sikre som de bør og kan være (Sosial- og 

helsedirektoratet, 2005). Dette vil si at kvalitetsarbeidet i dag består av to hovedområder. Det 

skal omfatte kontroll av kvalitet som blant annet innebærer ytre kontroll av tjenesten etter 

fastsatte indikatorer, men skal også omfatte et kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid 

(Ytrehus, 2013).   

Kvalitetsarbeid er beskrevet som å sikre kontinuerlig forbedring av prosessene som medvirker 

til å løse kjerneoppgavene i en organisasjon. Arbeidet må bygge på kontinuerlig og 

systematisk forbedring gjennom brukerfokus, prosessorientering og involvering av 

medarbeidere og ledere (Øgar & Hovland, 2004). Det har blitt beskrevet at ledere og ansatte 

med pasientkontakt ofte har førstehåndskjennskap til problemer og prosesser som bør settes 

på dagsordenen. De har også gode forutsetninger for å si noe om hvordan de kan bli løst og 

forbedret (Lacey, Olney & Cox, 2012; Øgar & Hovland, 2004).  

Kunnskap om kvaliteten på tjenesten er en nødvendig forutsetning for all kvalitetsforbedring. 

Til nå har målinger av tjenestens ytelser hatt hovedvekt på måling av aktivitet, økonomi og 

bemanning. Det er nødvendig å vektlegge måling av kvalitet og resultat i større grad. Dette da 

ansatte og ledere må vite om virksomheten drives med for høy risiko eller om det er stor 

variasjon i resultatene. Det er også nødvendig for å kunne måle effekten av 

kvalitetsforbedringstiltak med den hensikt å dokumentere ønskede og eventuelt uønskede 

effekter. Kvalitetsindikatorer er en metode for å vurdere og bedømme kvalitet i helse- og 

omsorgstjenesten. Selv om det de siste årene er publisert en rekke nye kvalitetsindikatorer, 
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har Norge kommet til kort på dette området sammenliknet med andre land (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2012).  

Kvalitetsarbeid er ressurskrevende, og bedret kvalitet forutsetter ofte økt ressursbruk. Dette 

arbeidet bør derfor forsvares i et nytte-kostnads-perspektiv. For å oppnå dette må 

forbedringsarbeidet settes inn der det er størst potensial for forbedring og at 

forbedringsprosessen gjennomføres på en resultat- og kostnadseffektiv måte. Før 

forbedringsarbeidet settes i gang må vi ha en formening om hva vi kan oppnå og hvor mye 

forbedringsarbeidet vil koste. I etterkant bør oppnådd dokumentering dokumenteres (Øgar & 

Hovland, 2004). Det blir beskrevet som uheldig for kvalitetsutviklingen dersom det er en 

skarp arbeidsdeling mellom ledere med ansvar for budsjett og ressursforvaltning på den ene 

siden, og de fagutviklingsansvarlige på den andre. Dette da kvalitetsutvikling i høy grad 

handler om å utnytte de tilgjengelige ressursene på best mulig måte (Jensen, 2009).  

Kvalitetsarbeid innebærer som oftest prosesser som varer over tid og forutsetter evne og vilje 

til å holde fast ved et fokus og arbeide systematisk over en lengre periode. Da den daglige 

driften og behovene krever mye oppmerksomhet og tid, er det avgjørende å etablere arenaer 

og organisatoriske strukturer for å lykkes med et slikt arbeid (Bergland & Moser, 2013). 

Andre viktige forutsetninger for å drive kvalitetsutvikling er kompetanse på 

kvalitetsutvikling, nødvendige ressurser til å drive arbeidet og et system som gjør det mulig å 

prøve ut og evaluere ulike kvalitetstiltak (Bjøro & Kirkevold, 2011).  Kompetanse i 

forbedringsarbeid hos både ansatte og ledere er beskrevet som viktig blant annet for å få 

kvalitetsarbeid integrert i ordinær virksomhet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012), men 

det har vist seg at både nyutdannede og erfarne sykepleiere mangler kunnskap, ferdigheter og 

holdninger som er nødvendig for å påvirke forbedringsprosesser (Lacey et al., 2012).  

Kvalitetsarbeid støter ofte på vanskeligheter og motstand fordi de daglige rutinene og tilvante 

måtene og gjøre ting på blir utfordret. Læring og utviklingsarbeid kan av mange oppleves som 

noe som kommer i tillegg til, eller i veien for arbeidet med driftsoppgaver (Eikeland & Berg, 

1997). For å lykkes er det viktig at forbedringsarbeidet er forankret som en ordinær del av 

virksomhetens aktiviteter (Øgar & Hovland, 2004). Kvalitetsarbeid handler om å skape en 

lærende organisasjonskultur (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). En lærende 

organisasjon mestrer organisasjonslæring, som vil si at man sammen undersøker og diskuterer 

hvordan man samarbeider, for så å endre praksis med den hensikt å bli bedre til å løse 



9 
 

oppgaver. Til slutt oppsummeres erfaringer, resultater evalueres og praksis endres (Eikeland 

& Berg, 1997).  

2.2.1 Kvalitetsarbeid i sykehjem 

Kvalitetsforbedring i sykehjem beskrives som en sammensatt og skjør prosess (Rantz et al., 

2012). Dette arbeidet omfatter i stor grad nære samhandlingsaktiviteter mellom den enkelte 

tjenesteutøver og pasienten (Jensen, 2009). En kulturendring er et sentralt behov i de fleste 

sykehjem og må sees på som en reise og ikke en destinasjon, da sykehjem kontinuerlig må 

tilpasses beboernes og samfunnets behov (Morley, 2010). Barrierer for kvalitetsarbeid i 

sykehjem er beskrevet å være ekskludering av de ansatte i kvalitetsforbedringsarbeid, 

konkurrerende eller motstridende mål innad i organisasjonen og stadig utskiftning av ledere 

og ansatte (Jensen, 2009; Scalzi, Evans, Barstow & Hostvedt, 2006). 

For å drive fagutvikling i en sykehjemsavdeling er det en forutsetning at personalet har 

kompetanse. Det bør være minst en person i avdelingen som har kunnskap om hvordan man 

jobber i et fagutviklingsprosjekt. Det beskrives at en stor utfordring i forbindelse med å 

iverksette fagutviklingsprosjekter i sykehjem er å finne nok tid (Bergland, Hestetun & 

Sellevold, 2003). I et prosjekt på et undervisningssykehjem viste det seg at det var til stor 

hjelp å ha en ekstern prosjektleder for kvalitetsforbedringsprosjekter. Dette da den eksterne 

prosjektlederen, ikke i samme grad som sykepleierne i avdelingen, var bundet opp til de 

daglige gjøremålene (Kirkevold & Kårikstad, 1999). Ved å være frigjort fra dette ansvaret er 

det mulig å holde fokus på målet og opprettholde prosessen og fremdriften også i travle 

perioder i avdelingen (Bjøro & Kirkevold, 2011).  

Det finnes i dag ikke noe regionalt eller nasjonalt system i Norge for å rapportere 

pasientresultat innenfor sykehjem (Kjøs, Botten & Romoren, 2008). En oversiktsartikkel som 

så på og evaluerte sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer for sykehjem fra syv forskjellige 

land, konkluderte med at det ikke finnes noen internasjonalt anerkjente og gyldige sett av 

slike indikatorer for sykehjem. Selv om flere land har valgt å bruke indikatorer for å måle 

kvaliteten i sykehjem, må disse videreutvikles for å møte aksepterte standarder for måling.  

Bruken av sykepleiesensitive kvalitetsindikatorer for å overvåke kvaliteten i sykehjem er 

holdt tilbake på grunn av bekymringer om gyldigheten og påliteligheten til indikatorene 

(Nakrem, Vinsnes, Harkless, Paulsen & Seim, 2009). Det har til nå blitt redegjort for litteratur 
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om kvalitet generelt samt knyttet opp mot sykehjem. Litteratur om ledelse vil videre bli 

redegjort for.  
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3.0 LEDELSE 
Ledelse blir sett på som en prosess hvor hensikten er å få andre mennesker til å utføre noe. 

Dette er ofte forbundet med lederes muligheter til å øve innflytelse på medlemmene i 

organisasjonen slik at atferden deres er i tråd med lederens ønsker (Flermoen, 2001). 

Kjennetegn på god ledelse har blitt beskrevet med at lederen har motivasjon og drivkraft til å 

skape resultater, har høy bevissthet om organisasjonens mål og prioriteringer, skaper vilje til 

og gir rammevilkår for kreativitet, utvikling og generering av ideer til forbedring, samt setter i 

verk nødvendige endringer. Dette skaper en lærende organisasjon. Spørsmålet er i hvilken 

grad det å være en god leder handler om å ha kunnskap om teorier og teknikker og inneha 

praktisk ledererfaring, i hvilken grad det er knyttet til å ha de rette personlige egenskapene og 

i hvilken grad det er knyttet til det å ha faglig kunnskap om det virksomheten produserer 

(Øgar & Hovland, 2004). Olsen referert i Flermoen (2001, s. 142), viser til en tese om 

lederskap av Kenning innenfor de egenskapsorienterte teoriene, som har som hovedpoeng at 

ledelse er en oppgave som er helt atskilt fra arbeidet organisasjonen utfører for øvrig, og at en 

leder dermed kan lede hva som helst. 

Å ha helsefaglig bakgrunn når man skal lede en helsetjeneste har fordeler ved at 

vedkommende har god kunnskap og forståelse for arbeidsprosessene i organisasjonen, 

helsepersonells profesjonskultur og tenkemåte. Dette er viktige forutsetninger for god 

kommunikasjon (Øgar & Hovland, 2004). Det har også vist seg at ved å samle administrativt 

og faglig ansvar i samme stilling vil det øke lederens legitimitet i organisasjonen og styrke 

maktgrunnlaget (Orvik, 2004). En ulempe ved å ha helsefaglig bakgrunn er at man kanskje 

ikke har like gode forutsetninger for å ivareta organisasjonens økonomiske forpliktelser (Øgar 

& Hovland, 2004). Det har også vist seg at sykepleiere i stillinger med både faglig og 

administrativt ansvar kan bli utydelige i spørsmål som angår faglig forsvarlighet. Deres 

lojalitet til det administrative systemet kan bli for sterkt og gå på bekostning av pasienter og 

personale (Orvik, 2004).   

 

 

 



12 
 

 3.1 Ledelse i kvalitetsarbeidet 

Å lede en utvikling er å gi rom for andre til å bruke og utvikle sine erfaringer og kompetanse 

(Eikeland & Berg, 1997). Nært lederskap med personlig oppfølging av den enkelte ansatt 

beskrives som en avgjørende faktor for systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Eikeland og Berg (1997) beskriver at selv om 

organisasjonslæring handler om bred medvirkning fratar dette ikke ledere ansvar for 

gjennomføring og resultatoppnåelse. Ledere har ansvaret for at løsninger ligger innenfor de 

rammene og målene organisasjonen som helhet har satt seg. Problemløsningsprosesser og 

utviklingsarbeid er derfor ikke demokratiske avstemninger hvor lederen må avfinne seg med 

resultatene. Utviklingsarbeid krever aktiv ledelse, og dersom ikke lederen følger opp 

nyordninger beskrives det at dette vil kunne demoralisere andre. Det lederen selv gjør i denne 

typen arbeid, setter standard og avgjør for andre hvor seriøst det skal følges opp. 

Kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid kan deles inn i to grupper. Den første gruppen 

er det daglige forbedringsarbeidet i de eksisterende prosessene på avdelingsnivå, og i direkte 

arbeid med pasienten og brukerne. I dette arbeidet er det avdelingslederen som er ansvarlig og 

de ansatte i avdelingen som deltar og arbeidet bør være en del av de daglige oppgavene i 

avdelingen. Den andre gruppen omfatter forbedring av tverrfaglige og avdelingsovergripende 

prosesser. Dette er det administrativ leder som har ansvar for å organisere og sette i gang. Her 

nedsettes gjerne en arbeidsgruppe av medarbeidere fra avdelingene som er involvert i 

prosessen som skal forbedres. De får et mandat, en tidsramme og eventuelt øremerkede 

ressurser til arbeidet, og det organiseres som et prosjekt (Øgar & Hovland, 2004).  

Det er ledernes ansvar å sørge for at utviklingsarbeid som blir satt på dagsordenen blir 

iverksatt og fulgt opp med tiltak. Ledere på alle nivåer sitter i en avgjørende posisjon da de 

kan fungere som filtre både oppover og nedover i kommunikasjonen innad i organisasjonen. 

Skjer kommunikasjonen tjenestevei, er det mellomlederne som avgjør både hva som slipper 

gjennom oppover og nedover i nivåene. Det er derfor avgjørende at denne kommunikasjonen 

fungerer godt (Eikeland & Berg, 1997). Tydelig ledelse og struktur er grunnleggende for 

enhver virksomhet og en forutsetning for å oppnå kultur for forbedring og utvikling. Ledernes 

oppgave er å sørge for at alt som kan og bør planlegges, blir planlagt, gjennomført og evaluert 

og forbedret når det trengs (Arntzen, 2007). Mange steder brukes en top-down tilnærming til 

kvalitetsarbeid, som vil si at eksperter og ledere implementerer kvalitetsforbedringer basert på 
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forskning og ekspertens erfaringer om hva som er beste praksis (Parker, de Pillis, Altschuler, 

Rubenstein & Meredith, 2007).  

3.2 Ledelsesstruktur i kommunen 

Da sosial- og helsetjenesten er svært sammensatt med stor variasjon i kompleksitet, størrelse 

og oppgaver, trengs det ulike virkemidler og løsninger i arbeidet med kvalitetsforbedringer. 

De ansvarlige for tjenestene på de ulike nivåene må derfor ta valg i forhold til virkemidler og 

løsninger i skjæringspunktet mellom de sentrale føringene og lokale behov (Øgar & Hovland, 

2004). Det eksisterer ingen standard organisasjonsmodell for kommunene. Den enkelte 

kommune har mulighet til å organisere sin virksomhet ut fra lokale forhold og behov, så lenge 

lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. I de senere årene har organisasjonsmodeller inspirert av 

privat næringsliv blitt mer vanlig i kommunehelsetjenesten. Mange kommuner har 

gjennomført betydelige omorganiseringer. Et typisk trekk har vært overgangen fra en 

tradisjonell hierarkisk organisasjonsstruktur med flere nivåer til flat organisasjonsstruktur 

med færre nivåer (Orvik, 2004; Øgar & Hovland, 2004). Organisasjonsstrukturen i 

kommunene i dag varierer fra to (44%) til tre (37%) til fire (19%) nivåer (Romøren, 2006).  

Kommuner som organiserer sin virksomhet med to styringsnivåer kalles ofte 

«tonivåkommuner». De to styringsnivåene består av rådmann og virksomhetsledere. I mange 

tilfeller vil dette bety at mellomlederstillingen, som for eksempel styrer eller avdelingsleder 

ved sykehjemmet, blir fjernet. Det blir i stedet opprettet nye stillinger som virksomhetsledere 

med administrativt ansvar delegert fra rådmannen. Det er kun det administrative ansvaret en 

rådmann kan delegere til en virksomhetsleder, da det faglige ledelsesansvaret er forankret i 

forsvarlighetskravet i helselovgivingen. I tilfeller der virksomhetslederen ikke kan påta seg 

det sykepleiefaglige ledelsesansvaret er det lovbestemmelser om at dette ansvaret skal være 

ivaretatt av en autorisert sykepleier (Orvik, 2004).  

Flat struktur egner seg godt når oppgavene er standardiserte og det er et begrenset 

kommunikasjonsbehov med andre avdelinger, dette da man kan konsentrere seg om å spisse 

sine ferdigheter i å løse et definert sett med oppgaver. Flat struktur fjerner også unødvendige 

mellomledd og gir økt oppmerksomhet på tjenesteproduksjon. En ulempe er at ansvaret for 

helheten blir vanskeligere å ivareta, og kunnskapen om, og samhandlingen mellom de andre 

delene av organisasjonen, kan bli vanskeligere å realisere. Flate organisasjoner kan 
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paradoksalt nok også skape en mer topptung ledelse ved at det blir etablert store staber rundt 

rådmannen. I en hierarkisk struktur er blant annet ansvarslinjene klare og oversiktlige, men 

organisasjonen har mange nivåer mellom administrasjonssjefen og medarbeidere som yter 

tjenester til pasientene og brukerne, og informasjonsflyten kan være komplisert (Øgar & 

Hovland, 2004).  

Organisasjonsstrukturen har en sentral rolle når det gjelder å påvirke eller styre atferden til de 

ansatte (Flermoen, 2001). Dette har sammenheng med at når mellomlederstillinger forsvinner 

vil kombinasjonen av faglige ledelse og veiledning i det daglige arbeidet bli borte, i tillegg til 

det koordinerende mellomleddet lederstillingen tradisjonelt har vært. Dette fører til økt ansvar 

for den enkelte profesjonsutøver. De individuelle forutsetningene for å fylle rollen som 

myndiggjort medarbeider kan være forskjellige. For sykepleiere som er flinke til å lede seg 

selv vil det være positivt med en utfordrende rolle. Det økte ansvaret kan bidra til 

selvstendighet, initiativ og besluttsomhet i arbeidsutøvelsen som igjen kan bidra til økt trivsel 

og arbeidsglede. For andre som ikke takler omstillingen til en mer selvstendig, krevende og 

også mer ensom yrkesrolle, kan det skape prestasjonsangst. Dette gjelder ikke minst 

nyutdannede (Orvik, 2004).  

3.3 Ledelseskompetanse 

En utfordring for fremtidens helse- og omsorgstjeneste er tilgang på tilstrekkelig personell 

med nødvendig kompetanse (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Tradisjonelt har 

forbedring av helsetjenesten blitt sikret ved en god faglig grunnutdanning som senere ble 

utdypet ved fordypning og spesialisering innenfor ett eller flere fagområder. Med kravene 

som stilles til ledelse av helsetjenesten i dag, er ikke disse kunnskapene nok. En kontinuerlig 

kvalitetsforbedring av tjenestene og ledelse på alle nivåer krever kunnskaper og ferdigheter i 

tillegg til de helsefaglige (Øgar & Hovland, 2004). Behovet for kompetanse er derfor 

flerspektret. Det dreier seg både om faglig kunnskap og ferdigheter på problemfeltet der 

kvalitetsutviklingen skal skje, i tillegg trengs det kunnskap om prosjektarbeid og 

prosjektledelse (Bjøro & Kirkevold, 2011; Sosial- og helsedirektoratet, 2005).  

I Stortingsmelding 31 kom det frem at lederne rekrutteres fra fagfeltet og ofte mangler formell 

lederkompetanse (Sosialdepartementet, 2002). I forhold til kvalitetsstyring har krav til 

kompetanse hos de som arbeider med kvalitet, som i hovedsak er ledere, variert eller ikke 
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vært et tema. Ofte har det vært praksis å ansette eget kvalitetspersonell som har utført 

kvalitetsarbeid isolert fra ledelsen. Her beskrives det at rolleavklaring er viktig, slik at det 

ikke dannes subkulturer, men i stedet at arbeidet kommer ledelsen og hele virksomheten til 

nytte. Ledelsen må også være de første som får opplæring i kvalitetsarbeidet, slik at de kan 

formidle denne kunnskapen videre og motivere sine ansatte (Arntzen, 2007).  
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4.0 DRØFTING AV LEDELSENS 
BETYDNING FOR KVALITETSARBEID 
Jeg vil i denne delen av oppgaven drøfte hvilken betydning ledelsen har for kvalitetsarbeid i 

sykehjem fra en struktur- og kompetansevinkling. Litteratur som det tidligere har blitt 

redegjort for danner grunnlaget for drøftingen. I tillegg vil, ikke tidligere presentert forskning, 

samt momenter fra intervjuene jeg har gjennomført i forbindelse med artikkelen, bli inkludert 

for å eksemplifisere og belyse temaet ytterligere.   

4.1 Ledelsesstrukturens betydning for kvalitetsarbeid 

Kommuner med flat organisasjonsstruktur er i dag vanlig i Norge, tonivåkommuner er de 

vanligste, da 44% har denne strukturen (Orvik, 2004; Romøren, 2006; Øgar & Hovland, 

2004). Da de to styringsnivåene består av rådmann og virksomhetsledere, vil dette i mange 

tilfeller bety at mellomlederstillingen forsvinner. Det blir i stedet opprettet nye stillinger som 

virksomhetsledere med administrativt ansvar delegert fra rådmannen. Det faglige 

ledelsesansvaret kan derimot ikke delegeres fra rådmannen da det er forankret i 

forsvarlighetsbegrepet i helselovgivingen. Det faglige og administrative ledelsesansvaret kan 

enten samles i samme stilling, forutsatt at vedkommende er sykepleier, eller tillegges en eller 

flere sykepleiere i sykehjemmet. Det faglige ansvaret kan dermed bli lagt til forskjellige 

sykepleiere på avdelingene, mens virksomhetsleder kan være uten helsefaglig bakgrunn 

(Orvik, 2004). De fleste av lederne i min studie hadde en mellomlederstilling i en hierarkisk 

organisasjonsstruktur.  

4.1.1 Inkludering av de ansatte i kvalitetsarbeid 

En barriere for kvalitetsarbeid i sykehjem er beskrevet å være ekskludering av de ansatte i 

kvalitetsforbedringer (Scalzi et al., 2006). Kvalitet brukes i mange sammenhenger og har 

mange definisjoner (Bjøro & Kirkevold, 2011; Morley, 2010; Sosial- og helsedirektoratet, 

2005). Offentlige virksomheter møter ofte problemer når mål for kvalitet skal fastsettes, da de 

kan ha motstridende mål og den «optimale» kvaliteten kan være vanskelig å fastsette (Berg & 

Lauvdal, 2001). Sykehjem må både ta hensyn til kvaliteten på pleien og livskvalitetsspørsmål 

for å kunne yte god omsorg (Arling et al., 2013). Muligheten til å innhente og nyttiggjøre seg 
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av informasjon er beskrevet å være kritisk i kvalitetsforbedringer. Sykehjem i blant annet 

USA har tilgang til omfattende data gjennom the Minimum Data Set assessment (MDS) og 

bruker dette til å løse problemer som oppstår i avdelingene (Scott-Cawiezell, 2005). På tross 

av at det de siste årene er publisert flere nye kvalitetsindikatorer, er Norge kommet til kort på 

dette området sammenliknet med andre land (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012; Kjøs et 

al., 2008), og det er nødvendig med mer forskning på dette området før sykepleiesensitive 

indikatorer tas i bruk i sykehjem (Nakrem et al., 2009). Men ifølge Jensen (2009) omfatter 

kvalitetsarbeid i sykehjem i stor grad nære samhandlingsaktiviteter mellom den enkelte 

tjenesteutøver og pasienten og ledere og sykepleiere med pasientkontakt har 

førstehåndskjennskap til problemer og prosesser som bør settes på dagsordenen. Videre kan 

de ha gode forutsetninger for å si noe om hvordan disse kan bli løst og forbedret (Lacey et al., 

2012; Øgar & Hovland, 2004). Det er derfor essensielt at disse blir tatt med i beslutninger 

som angår kvalitetsforbedringer i sykehjemmet. 

Ved å gå fra en hierarkisk til en flat struktur vil dette i mange tilfeller bety at 

mellomlederstillingen forsvinner (Orvik, 2004). Ledere på alle nivåer sitter i en avgjørende 

posisjon da de kan fungere som filtre både oppover og nedover i kommunikasjonen innad i 

organisasjonen. Skjer kommunikasjonen tjenestevei, er det mellomlederne som avgjør både 

hva som slipper gjennom oppover og nedover i nivåene (Eikeland & Berg, 1997). Ved at 

mellomlederen forsvinner kan det også tenkes at de ansattes mulighet til å bli hørt blir borte. 

Flate organisasjoner kan paradoksalt nok skape en mer topptung ledelse (Øgar & Hovland, 

2004), og hvis top-down tilnærming til kvalitetsarbeidet blir brukt her, som det er beskrevet 

andre steder (Parker et al., 2007), kan det tenkes at strukturen her har betydning for i hvilken 

grad de ansatte får komme med innspill. Men det kan også tenkes at fjerning av 

mellomlederstillingen kan bidra positivt til kommunikasjonsflyten i kommunehelsetjenesten 

ved at unødvendige ledd blir fjernet (Øgar & Hovland, 2004) og at informasjonen går direkte 

til rette vedkommende. En ser dermed at ledelsesstrukturen ikke trenger å ha noen betydning 

for om de ansatte får komme med innspill i kvalitetsarbeidet, så lenge kommunikasjonen 

innad i organisasjonen er god.  
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4.1.2 Ressursbevilgning til kvalitetsarbeid 

En viktig forutsetning for å drive kvalitetsutvikling er nødvendige ressurser (Bjøro & 

Kirkevold, 2011). Med flat struktur kan virksomhetsleder være uten helsefaglig bakgrunn og 

det faglige ansvaret må tillegges en eller flere sykepleiere på avdelingene i sykehjemmet 

(Orvik, 2004). Dette kan være positivt for kvalitetsarbeidet, da det har vist seg at sykepleiere i 

stillinger med både faglig og administrativt ansvar kan bli utydelige i spørsmål som angår 

faglig forsvarlighet. Lederens lojalitet til det administrative systemet kan bli for sterkt og gå 

på bekostning av pasienter og personale (Orvik, 2004). Det kan derfor tenkes at lojaliteten til 

det administrative systemet også kan overstyre prioritering av nødvendige ressurser til 

kvalitetsarbeid. Dette kom frem i en studie hvor enkelte kvalitetsforbedrende forslag som 

hadde økonomiske konsekvenser ble møtt med passiv mostand fra den øvrige ledelsen 

(Jensen, 2009). Dette er uheldig da kvalitetsarbeid er ressurskrevende og en bedret kvalitet 

ofte forutsetter økt ressursbruk (Øgar & Hovland, 2004).  

På den annen side har det også vist seg at det er uheldig for kvalitetsutviklingen dersom det er 

en skarp arbeidsdeling mellom ledere med ansvar for budsjett og ressursforvaltning, og de 

fagutviklingsansvarlige. Dette da kvalitetsutvikling i høy grad handler om å utnytte de 

tilgjengelige ressursene på best mulig måte (Jensen, 2009). Det har også vist seg at ved å 

samle administrativt og faglig ansvar i samme stilling vil det øke lederens legitimitet i 

organisasjonen og styrke maktgrunnlaget (Orvik, 2004). Dette er viktig da ledelsen i 

kommunene har makt, i form av at de har valgfrihet i forhold til hvilke virkemidler og 

løsninger de velger i kvalitetsforbedringsarbeidet (Øgar & Hovland, 2004). Dette ble tydelig i 

min studie hvor det kom frem at lederne erfarte kvalitetsarbeidet som et betinget ansvar, da de 

opplevde det var deres oppgave å legge til rette for kvalitetsarbeidet i avdelingen, men 

samtidig erfarte de ikke ble hørt av den øvre ledelsen i forhold til systemer som var viktig for 

å gjennomføre arbeidet. En leder med god legitimitet vil det kunne tenkes har større mulighet 

til å påvirke positivt de avgjørelser som tas sentralt i kommunen i forhold til kvalitetsarbeid. 

Det viser seg dermed at det er negative og positive faktorer både ved å samle og dele det 

faglige og administrative ansvaret, og at dette påvirker ledelsesstrukturens betydning for 

ressursbevilgning til kvalitetsarbeid.  
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4.1.3 Nærhet til de ansatte 

Kvalitetsarbeid i sykehjem blir sett på som en sammensatt og skjør prosess (Rantz et al., 

2012). Kvalitetsarbeid forutsetter evne og vilje til å holde fast ved fokus og ofte å arbeide 

systematisk over en lengre periode, men det er blant annet beskrevet at ansatte synes det er 

vanskelig å legitimere bruk av tid til kvalitetsarbeid (Bergland & Moser, 2013). Det er 

ledernes ansvar å sørge for at utviklingsarbeid som blir satt på dagsordenen blir iverksatt og 

fulgt opp med tiltak (Eikeland & Berg, 1997). Dette ble også beskrevet av lederne i min 

studie. De fortalte hvordan de blant annet hadde en viktig oppgave i forhold til å følge opp 

kvalitetsarbeidet og sørge for at prosessen aldri tok slutt. Et tema som også stadig kom opp i 

denne sammenheng i intervjuene var betydningen av nærheten lederne hadde til avdelingen. 

Informantene mente tilstedeværelse var svært viktig for kvalitetsarbeidet, da de raskt kunne se 

hva de ansatte slet med, og om nødvendig, iverksette tiltak. Nært lederskap med personlig 

oppfølging av de ansatte beskrives derfor å være avgjørende for systematisk kvalitetsarbeid 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2012).  

Med en flat struktur og en virksomhetsleder med faglig og administrativt ansvar, vil lederen 

ha en fordel ved å inneha kunnskap om de ansattes profesjonskultur og tenkemåte, som er en 

viktig forutsetning for god kommunikasjon (Øgar & Hovland, 2004). Derimot kan det tenkes 

å være en utfordring, da de har ansvar for flere avdelinger og at det derfor er vanskelig å 

skulle være tilstede for alle. Ved å tillegge det faglige ansvaret til en eller flere sykepleiere på 

avdelingen vil denne problematikken kunne løses. Med dette ser man at ledelsesstrukturen har 

betydning for lederens nærhet til de ansatte i kvalitetsarbeidet og at dette er en viktig faktor å 

ta stilling til i plasseringen av det faglige ansvaret.  

4.1.4 Endret sykepleierolle 

Organisasjonsstrukturen har en sentral rolle når det gjelder å påvirke eller styre atferden til de 

ansatte (Flermoen, 2001). Den flate organisasjonsstrukturen påvirker sykepleierrollen. Dette 

har blant annet sammenheng med at fravær av mellomledere fører til at kombinasjonen av 

faglig ledelse og veiledning i det daglige arbeidet blir borte, i tillegg til det koordinerende 

bindeleddet mellomledere tradisjonelt har vært. Dette fører til økt ansvar for den enkelte 

profesjonsutøver (Orvik, 2004). For noen sykepleiere, spesielt de som er flinke til å lede seg 

selv vil det være positivt med en utfordrende rolle. Det økte ansvaret kan bidra til 

selvstendighet, initiativ og besluttsomhet i arbeidsutøvelsen, som igjen kan bidra til økt trivsel 
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og arbeidsglede (Orvik, 2004). Enkelte helsearbeidere opplever sykehjem som et sted med få 

endringer og lite fagutvikling (Garsjø, 2008), og det kan derfor tenkes at dette kan derfor 

bidra til at disse opplever større utfordringer i arbeidshverdagen.   

For andre som ikke takler omstillingen til en mer selvstendig, krevende og også mer ensom 

yrkesrolle kan det skape prestasjonsangst. Dette gjelder ikke minst nyutdannede (Orvik, 

2004). Bergland et al. (2013) beskrev i forbindelse med sitt prosjekt blant sykepleiere i 

sykehjem, at en erfaring var at unge og nyutdannede sykepleiere var lite tilfredse i arbeidet og 

ikke ble værende i sykehjemmet over tid. Flere av lederne i min studie fremhevet 

sykepleierne som viktig for kvalitetsarbeidet, da de fungerte som deres forlengede arm ut i 

avdelingen i implementering av god praksis. I mangel av sykepleiere kunne det lett dannes 

subkulturer som ikke ønsket endringer, og sykepleiere var derfor helt nødvendig for å sikre 

kvaliteten rundt pasientene. Det er derfor uheldig hvis unge og nyutdannede ikke blir værende 

i sykehjemmet, da eldreomsorgen er et voksende og viktig felt og kvaliteten på pleien 

avhenger av dens evne til å rekruttere kvalifiserte og motiverte sykepleiere (Berntsen & 

Bjork, 2010; Fussell et al., 2009). Det er også uheldig da det har vist seg at med mye 

utskiftning av personale kan det være vanskelig å få fremdrift i kvalitetsarbeidet fordi man 

ikke får nødvendig kontinuitet (Jensen, 2009). En ser dermed at ledelsesstrukturen kan ha 

betydning for rekruttering av sykepleiere til eldreomsorgen, som er nødvendig for å sikre 

kvaliteten i sykehjem.  

4.2 Betydningen av lederes kompetanse i 
forbedringsarbeid 

Det viser seg at ledere har blitt rekruttert fra fagfeltet og ofte manglet formell 

lederkompetanse (Sosialdepartementet, 2002). I forhold til kvalitetsstyring har krav til 

kompetanse hos lederne variert eller ikke vært et tema, og det har ofte blitt ansatt eget 

kvalitetspersonell som har utført kvalitetsarbeidet isolert fra ledelsen (Arntzen, 2007). I dag 

omfatter kvalitetsarbeid også kontinuerlig forbedring og utvikling (Ytrehus, 2013). I Nasjonal 

strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005-2015) beskrives det at ledere 

har behov for kompetanse på ulike felt, også innenfor kvalitetsarbeid som beror på både på 

faglig kunnskap og kunnskap om prosjektarbeid og prosjektledelse (Bjøro & Kirkevold, 2011; 

Sosial- og helsedirektoratet, 2005; Øgar & Hovland, 2004). Mine informanter hadde svært 

ulik yrkes- og utdanningsbakgrunn. Enkelte hadde formell kompetanse i forbedringsarbeid.  
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4.2.1 Gjennomføring av kvalitetsarbeid 

Kvalitetsarbeid kan deles inn i to grupper, det daglige forbedringsarbeidet i avdelingen, og 

forbedring av tverrfaglige, avdelingsovergripende prosesser (Øgar & Hovland, 2004). 

Innenfor sistnevnte kan man tenke seg at i mangel av forbedringskompetanse hos leder, kan 

det innhentes eget kvalitetspersonell når kvalitetsarbeid skal gjennomføres, på samme måte 

som det ble beskrevet gjort i forhold til kvalitetsstyring (Arntzen, 2007). Dette arbeidet blir 

ofte organisert som et prosjekt med et klart mandat og tidsramme (Øgar & Hovland, 2004). 

Har lederen god kommunikasjon med det innleide kvalitetspersonalet slik at kunnskapen blir 

formidlet videre til dem selv og deres ansatte, kan dette være en god løsning (Arntzen, 2007). 

Ofte deltar også medarbeidere fra de involverte avdelingene (Øgar & Hovland, 2004), disse 

kan derfor være med på å formidle kunnskapen og motivere øvrige ansatte i avdelingene. På 

den annen side beskrives det at det er viktig for ledere å ha kompetanse i forhold til 

kvalitetsarbeid, da slikt arbeid er ressurskrevende, og det kreves relevant kunnskap for å 

kunne gjennomføre dette på mest kostnadseffektive måte (Øgar & Hovland, 2004). Her kan 

det tenkes at det vil bli brukt unødvendige ressurser ved at det innleide kvalitetspersonalet 

ikke nødvendigvis har samme motivasjonen for å gjennomføre prosjektet på mest 

kostnadseffektive måte, som ledere med budsjettansvar ville hatt.  

I forhold til det daglige kvalitetsarbeidet i avdelingen er det avdelingslederen som har 

ansvaret for arbeidet og de ansatte som deltar. Uten kompetanse hos lederen vil det være de 

ansatte i avdelingene som må ta ansvar for og gjennomføre kvalitetsarbeidet. Dette kan være 

en lite hensiktsmessig løsning. Dette da det har vist seg at nyutdannede så vel som erfarne 

sykepleiere mangler både kunnskap, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å 

påvirke forbedringsprosesser (Lacey et al., 2012). I studien min kom det frem at forbedrende 

tiltak som ikke ble systematisert, lett kunne «koke bort» når det skulle implementeres i 

avdelingen. Ved å systematisere tiltak ble det lettere for personalet å anvende dette og lettere 

for leder å følge opp. Det er en forutsetning at personalet har kompetanse for å drive 

fagutvikling i sykehjem, og det bør være minst en person i avdelingen som har kunnskap om 

hvordan man jobber i et fagutviklingsprosjekt (Bergland et al., 2003). Et alternativ er også her 

å innhente eget kvalitetspersonell. Dette har vist seg nyttig, da det ofte kan være vanskelig å 

finne en balanse mellom gjennomføring av daglige gjøremål parallelt med kvalitetsarbeid. 

Her vil et eksternt personell lettere holde fokus på målet og opprettholde fremdriften selv på 

travle dager i avdelingen (Kirkevold & Kårikstad, 1999). Det er derimot viktig at personellet 
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også inkluderer leder og ansatte, da en forutsetning for å lykkes er at forbedringsarbeidet er 

forankret som en ordinær del av virksomhetens aktiviteter (Øgar & Hovland, 2004). En ser 

her at forbedringskompetanse hos leder ikke trenger å ha noen betydning for at verken 

avdelingsovergripende prosesser eller forbedringsarbeid i avdelingen skal bli gjennomført, da 

annet kompetent kvalitetspersonell kan innhentes for å sikre dette arbeidet.   

4.2.2 Kulturendring i sykehjem 

For at kvalitetsarbeid skal integreres i daglig drift kreves det i mange sykehjem en 

kulturendring (Morley, 2010). Kvalitetsarbeid handler om å skape en lærende 

organisasjonskultur (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). En slik kultur mestrer 

organisasjonslæring, som vil si at man sammen undersøker og diskuterer hvordan man 

samarbeider, for så å endre praksis med den hensikt å bli bedre til å løse oppgaver. Til slutt 

oppsummeres erfaringer, resultater evalueres, og praksis endres. Kvalitetsarbeid støter ofte på 

vanskeligheter og motstand fordi det utfordrer daglige rutiner og tilvante måter og gjøre ting 

på. Læring og utviklingsarbeid kan av mange også oppleves som noe som kommer i tillegg 

til, eller i veien for daglig drift (Eikeland & Berg, 1997). Dette kan eksemplifiseres med min 

studie hvor kvalitetsforbedringer som ble satt inn i klare rammer kunne bli sett på som 

merarbeid av de ansatte, og flere av ledernes umiddelbare inntrykk av kampanjen, var at den 

bestod av mye arbeid som de ikke hadde ressurser til. Kompetanse i forbedringsarbeid hos 

både ansatte og ledere er beskrevet som viktig for å få kvalitetsarbeid integrert i ordinær 

virksomhet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Mangel på kompetanse om 

kvalitetsforbedring hos ledere i kommunehelsetjenesten ble av Kjøs et al. (2008) beskrevet 

som en mulig årsak til at de tekniske komponentene i kvalitetsforbedringer som krever trening 

i verktøy og teknikker sjelden ble anvendt. Ut fra dette kan en forstå at kompetanse i 

forbedring er nødvendig hos ledere.  

På den annen side blir ledelse sett på som en prosess hvor hensikten er å få andre mennesker 

til å gjøre noe. Dette er ofte forbundet med lederes muligheter til å øve innflytelse på 

medlemmene i organisasjonen slik at atferden deres er i tråd med lederens ønsker (Flermoen, 

2001). Tydelig ledelse og struktur er grunnleggende for enhver virksomhet og en forutsetning 

for å oppnå kultur for forbedring og utvikling. Ledernes oppgave er å sørge for at alt som kan 

og bør planlegges, blir planlagt, gjennomført og evaluert (Arntzen, 2007). Dette kan 

understøttes av Kennings tese om lederskap, som legger vekt på at ledelse er en oppgave som 
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er helt adskilt fra arbeidet organisasjonen utfører for øvrig, og at en person som er god til å 

lede kan lede hva som helst (Olsen, referert i Flermoen, 2001, s. 143). Å lede utvikling er å gi 

rom for andre til å bruke og utvikle sine erfaringer og kompetanse (Eikeland & Berg, 1997). 

Ut ifra dette kan man derfor tenke seg at det ikke er av stor betydning om lederen har 

kompetanse i forbedringsarbeid, så lenge vedkommende har gode lederegenskaper og sørger 

for at de ansatte får delta og utvikle seg, for eksempel som tidligere drøftet, med støtte av eget 

kvalitetspersonell.  

Men kjennetegn på god ledelse er også at lederen har motivasjon og drivkraft til å skape 

resultater (Øgar & Hovland, 2004). Selv om organisasjonslæring handler om bred 

medvirkning fratar ikke dette ledere ansvar for gjennomføring og resultatoppnåelse (Eikeland 

& Berg, 1997; Øgar & Hovland, 2004). Utviklingsarbeid krever aktiv ledelse og dersom ikke 

lederen følger opp nyordninger vil dette demoralisere de ansatte. Det lederen selv gjør i denne 

typen arbeid setter standard for, og definerer hvor seriøst det skal følges opp (Eikeland & 

Berg, 1997). Med dette ser man at lederen selv må vise handling og delta i arbeidet, som viser 

at ledernes kompetanse har betydning for at kvalitetsarbeid blir en del av kulturen i 

sykehjemmet.   
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5.0   KONKLUSJON 
Hensikten med denne refleksjonsoppgaven var å se på hvilken betydning ledelsen har for 

kvalitetsarbeid i sykehjem, fra en struktur- og kompetansevinkling. Funnene fra studien er 

brukt blant annet til å belyse betydningen av struktur for nærheten lederen har til de ansatte i 

kvalitetsarbeid, og forbedringskompetansen for utvikling av en lærende organisasjonskultur. I 

drøftingen er det vist hvor komplekst det er å drive kvalitetsarbeid, da mange faktorer spiller 

inn. Momenter som kommunikasjon og plassering av faglig ledelse påvirker ledelsens 

betydning for kvalitetsarbeidet. Det er derfor ikke mulig å gi et entydig svar på 

problemstillingen.  

Arbeidet med masteroppgaven har vært utviklende og lærerikt på flere måter, da jeg i tillegg 

til å gjennomføre et vitenskapelig arbeide, har fordypet meg i et tema som engasjerer meg og 

som jeg ønsker å arbeide videre med.  
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