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Formål: Hensikten med studien var å få kliniske lederes vurdering av om 56 kvalitetsindikatorer var 

relevante som kvalitetsmål på det organisatoriske arbeidet relatert til et palliativt pasientforløp i    

Norge. 

Hensikten med refleksjonsoppgaven var å trekke frem og diskutere faktorer som bidrar til å fremme 

eller er til hinder for implementering av kvalitetsindikatorer. Forskningsartikler danner grunnlaget for 

denne refleksjonsoppgaven. 

 

Bakgrunn: Det er stor satsing på kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid i helse – og omsorgstjenesten. 

God kvalitet forutsetter at beslutninger om behandling, pleie- og omsorgstjenester baseres på pålitelig 

kunnskap. Nyttige evalueringsverktøy slik som kvalitetsindikatorer blir helt sentralt. Innen 

palliasjonsarbeid har vi i dag ingen styrende nasjonale kvalitetsindikatorer. 

Metode: Studien har en beskrivende tilnærming, med bruk av spørreskjema for datainnsamling.  
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vurdert til i stor grad å være relevante som kvalitetsmål på organisatoriske nivå relatert til et palliativt 

pasientforløp. Mange deltakere vurderte kvalitetsindikatorene til å være nyttige, men for omfattende 

fordi dette kan vanskeliggjøre implementering og gjennomføring.  

Konklusjon: Studiedeltakerne fra det kliniske fagmiljøet vurderte de fleste kvalitetsindikatorene til å 

være relevante som et måle- og vurderingsverktøy for det organisatoriske arbeidet i palliative tjenester 

i Norge.  Videre arbeid med å utvikle slike verktøy for å få et helhetlig og likt behandlingstilbud til 

palliative kreftpasienter i Norge, kan synes nødvendig. 

Forskningsartiklene som ble studert angående implementering av kvalitetsindikatorer viser at ulike 

faktorer på individ/profesjonsnivå, gruppedynamikk, ledere og organisasjonsnivå kan være med å 

fremme eller være til hinder for implementeringsprosessen. Tidlig identifisering av disse faktorene bør 
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Background: Major efforts in quality improvement and patient security issues have been under focus 

in health care services. Good quality requires that decisions about treatment and nursing care are based 

on reliable information. Useful evaluation tools such as quality indicators are essential. Within pallia-

tive care services we currently have no governing national quality indicators. 

Methods: The study has a descriptive design and data collection was done by using a questionnaire. 

Results: There were 27 of 54 clinical managers who responded to the questionnaire. The quality indi-

cators were assessed largely to be relevant as quality measures of the organizational work related to 

palliative care services. Many participants rated the quality indicators to be useful, but too extensive 

and this may be a barrier to implementation in clinical practice. 

Conclusion: The participants from clinical managers in palliative care considered most quality indica-

tors to be relevant as measurement and assessment tools for the organizational aspects of palliative 

care services in Norway. Further work to develop such tools to obtain å comprehensive and equal 

treatment for palliative cancer patients, may seem necessary. 

Included studies from the literature search with regard to the implementation of quality indicators, 

show that various factors on individual and professional level, group dynamic, management and or-

ganizational level may be promoting or hinder for implementation. Early identification of these factors 

should have an influence on further work with an implementation plan. 
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SAMMENDRAG 

Bakgrunn: Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid er et satsningsområde i helse – og 

omsorgstjenesten. God kvalitet forutsetter at beslutninger om behandling, pleie- og 

omsorgstjenester baseres på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak, aktiv medbestemmelse for 

pasienten og en åpenhet omkring pasientsikkerhet og resultatene av virksomhetens drift. 

Nyttige evalueringsverktøy slik som kvalitetsindikatorer blir helt sentralt. Innen 

palliasjonsarbeid har vi i dag ingen styrende nasjonale kvalitetsindikatorer. 

Hensikt: Hensikten med studien var å få kliniske lederes vurdering av om 56 

kvalitetsindikatorene var relevante som kvalitetsmål på det organisatoriske arbeidet relatert til 

et palliativt pasientforløp i Norge. 

Metode: Studien hadde en beskrivende tilnærming. Kvalitetsindikatorene var hentet fra et 

Europeisk samarbeidsprosjekt. Oversettelsen ble gjort i flere faser med en såkalt sekvensiell 

oversettelsesprosedyre og satt inn i et spørreskjema med vurderingsverdier fra ”Meget stor 

grad av relevans” til ”Ikke i det hele tatt.” Spørreskjemaet hadde et åpent spørsmål. Deskriptiv 

analyse ble anvendt og det åpne spørsmålet ble kategorisert og oppsummert i tre 

svarkategorier. Utvalget var 54 kliniske ledere innen palliasjon i spesialisthelsetjenesten fra 

hele landet. 

Resultat: Femti prosent besvarte spørreskjemaet. Kvalitetsindikatorene var fordelt i åtte 

hovedområder, innen seks av disse ble over 82 % av kvalitetsindikatorene vurdert til å ha stor 

grad av relevans.  Lavest skår med 52 % for stor grad av relevans fikk indikatorene som 

omhandler dokumentasjon av klinisk virksomhet. Mange deltakere vurderte 

kvalitetsindikatorene til å være nyttige, men for omfattende. Dette kan vanskeliggjøre 

implementering og gjennomføring i klinisk praksis.   

Konklusjon: Studien viste at deltakerne fra det kliniske fagmiljøet vurderte de fleste 

kvalitetsindikatorene til å være relevante som et måle- og vurderingsverktøy for det 

organisatoriske arbeidet i Norge. Videre arbeid med å utvikle slike verktøy for å få et 

helhetlig og likt behandlingstilbud til palliative kreftpasienter, kan synes nødvendig. 

Nøkkelord: Kvalitetsindikatorer, palliative tjenester, kvantitativ studie, spørreundersøkelse. 
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ABSTRACT 

Good quality in Palliative Care - Quality indicators as assessment tools for quality im-

provement 

Background: Major efforts in quality improvement and patient security issues have lately 

been under focus in health care services. Good quality requires that decisions about treatment 

and nursing care are based on reliable information of effects of interventions, active participa-

tion of the patient and openness about patient safety and outcome measures in health care. 

Useful evaluation tools such as quality indicators are essential. Within palliative care services 

we currently have no governing national quality indicators. 

Objectives: The aim of this study was to ask clinical managers in palliative care to evaluate 

the relevance of 56 quality indicators in monitoring organizational aspects of palliative care 

services in Norway. 

Methods: The study has a descriptive design. The quality indicators were derived from a Eu-

ropean collaborative project. The translation was done in several phases by a so-called se-

quential translation procedure and inserted in a questionnaire with assessment values from 

“Very high degree of relevance” to “Not at all”. The questionnaire had an open question. De-

scriptive analysis was used and the open question were categorized and summarized in three 

response categories. The group possible for inclusion was 54 clinical managers in specialized 

palliative care throughout the country. 

Results: It was a fifty percent response rate. The quality indicators were divided into eight 

main areas, within six of which were more than 82 % of the quality indicators assessed as 

having a high degree of relevance. Lowest scores by 52 % for a high degree of relevance were 

given the indicators that deal with documentation of clinical activities. Many participants rat-

ed the quality indicators to be useful, but too extensive. This may be a barrier to implementa-

tion in clinical practice. 

Conclusion: This study showed that participants from clinical managers in palliative care 

considered most quality indicators to be relevant as measurement and assessment tools for the 

organizational aspects of palliative care services in Norway. Further work to develop such 

tools to obtain a comprehensive and equal treatment for palliative cancer patients, may seem 

necessary. 

Keywords: Quality indicators, palliative care services, quantitative study, questionnaire. 
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BAKGRUNN 

Over 30 000 nordmenn fikk diagnosen kreft i 2013 og flest av disse var over 60 år (1). Flere 

overlever en kreftsykdom og mange lever lengre med sin progressive og livstruende sykdom. 

Dette gjør at stadig flere pasienter lever med multiple og komplekse behandlingstrengende 

helseproblemer og vil være i behov av et palliativt behandlings - og omsorgstilbud (2).  

I Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (3), gis det en standard for det 

palliative tilbudet ved ulike organisatoriske enheter som skal være gjeldene for Norge i dag. 

Innenfor en ramme av kunnskapsbasert forskning beskrives retningslinjer for det palliative 

kliniske tilbud og organisering relatert til denne tjenesten. Organiseringen inkluderer også 

hvilke type kompetanse personalet skal ha, lokaler og utstyr. Allikevel vet vi gjennom 

forskning at det er et gap mellom kunnskapen om ”best practice” og den tjenesten som utføres 

i det daglige kliniske arbeidet (4). 

Det er en stor satsing på kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid i helse – og omsorgstjenesten. 

God kvalitet forutsetter at beslutninger om behandling, pleie- omsorgstjenester baseres på 

pålitelig kunnskap om effekt av tiltak, aktiv medbestemmelse for pasienten og en åpenhet 

omkring pasientsikkerhet og resultatene av virksomhetens drift (5). Det må være muligheter 

til å følge effekten av de iverksatte kvalitetstiltak og dette kan utføres ved å måle, vurdere og 

følge opp kvaliteten i tjenesten over tid. Nyttige evalueringsverktøy blir helt sentralt. 

Kvalitetsindikatorer er et slikt verktøy og er målbare størrelser som kan brukes til å vise om 

helsehjelpen er i samsvar med best tilgjengelig kunnskap, og om hjelpen gir helsegevinst (6). 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål som sier noe om kvaliteten på det området som skal 

måles (7). Utarbeidelse og implementering av kvalitetsindikatorer har over tid blitt mer 

utbredt her i landet. Helsedirektoratet fikk i 2012 en lovpålagt oppgave om ”å utvikle, 

formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel for ledelse og 

kvalitetsforbedring i tjenesten, og som grunnlag for at pasienter kan ivareta sine rettigheter” 

(8). 

Kvalitetsbegrepet har også stått sentralt i det palliative arbeidet. Selv om fagområdet er 

relativet ungt har det skjedd en omfattende utvikling de siste 20 årene. Faget har i løpet av 

denne perioden blitt akademisert og profesjonalisert, og det har vært en betydelig utvikling 

knyttet til kompetanse og kvalitetsutvikling (9). 
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Innen palliasjonsarbeid har vi i dag ingen styrende nasjonale kvalitetsindikatorer i Norge. 

Internasjonalt har man kommet lengre i utarbeidelse og implementering av 

kvalitetsindikatorer i fagfeltet palliasjon. I Palliativ Medicine ble det publisert en artikkel som 

omhandlet en studie gjort i syv europeiske land med ekspertgrupper fra det palliative miljø. 

Ekspertgruppene var multidisiplinært sammensatt og kom fra England, Tyskland, Polen, 

Belgia, Nederland, Spania og Frankrike. Målet for studien, kalt ”Euro Pall Project,” var å 

utvikle et validert sett av struktur- og prosessindikatorer til bruk som mål på det 

organisatoriske rundt en palliativ behandling og omsorg i Europa (12). Studien ble 

gjennomført med to runder RAND Delphi metode, en vel anerkjent og godt egnet metode for 

utvikling av et sett indikatorer og som kombinerer litteraturfunn med ekspertvurdering (7). I 

studien til Woitha et. al. (10) kom ekspertgruppen frem til et sett av 56 indikatorer som alle 

ble vurdert til å være nyttige mål- og evalueringsverktøy for det organisatoriske forholdet 

rundt et palliasjonsforløp for kreftpasienter.  

Denne studien har hentet kvalitetsindikatorene fra Europall prosjektet hvor artikkelforfatterne 

oppfordrer leserne til å teste ut settet med indikatorer på eget lands palliasjonsbehandling og 

omsorg (10).  

Studiens hensikt 

Fagområdet palliasjon befatter seg ofte med subjektive opplevelser og myke verdier som det 

kan være vanskelig å sette noe mål på. Det er derfor ønskelig å finne hensiktsmessige 

kvalitetsmål for å overvåke hele det palliative pasientforløpet fra pasienten går over fra 

kurativ til palliativ fase og frem mot livets slutt. Funnene fra dette studiet kan bli et bidrag til 

kvalitetsutvikling og oppmerksomhet på hvordan kvalitetsindikatorer er et verktøy som også 

gir en faglig verdiskapning og legitimitet. Hensikten med denne studien var å få en vurdering 

om de 56 kvalitetsindikatorene er relevante som kvalitetsmål på det organisatoriske arbeidet 

relatert til et palliativt pasientforløp i Norge.  

Hensikten er konkretisert i følgende forskningsspørsmål: 

 I hvor stor grad vurderer ledere innen det palliative kliniske arbeid de utvalgte 

kvalitetsindikatorene som relevante kvalitetsmål og vurderingsverktøy på det 

organisatoriske arbeidet rundt den palliative kreftpasienten i Norge? 
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METODE 

En survyedesign med en deskriptiv tilnærming er valgt som metode. Studien bygger på en 

publisert artikkel som er gjennomført med en Delphi metode. Delphi teknikker er interaktive, 

det vil si at et ”ekspertpanel” arbeider seg gjennom flere runder med analyser for til sist å 

komme frem til en konsensus omkring et representativt svar eller trend og er ressurskrevende 

(11). På bakgrunn av begrenset tid og ressurser er det brukt et strukturert spørreskjema som 

metodeverktøy for innsamling av data.  

Utvalg 

Ved de ulike helseforetakene i landet er det palliative tilbudet noe ulikt organisert hva gjelder 

innhold og struktur. Det var derfor ønskelig å få en så stor geografisk spredning som mulig. 

Det ble sendt ut forespørsel til 22 fagdirektører ved alle landets helseforetak med forespørsel 

om navn og e-postadresser til ledere for helseforetakets palliative tilbud.  En rekke av disse 

fagdirektørene har sitt ansvarsområde ved flere sykehus innen samme helseforetak.  

Informasjon og spørreskjema ble sendt til 54 deltakere med lederfunksjon innen en palliativ 

tjeneste ved spesialisthelsetjenesten og disse representerte flere profesjoner. Betegnelsen leder 

inkluderte seksjonsledere, faglig ansvarlig ledere, avdelingsledere og teamleder. Ledere ble 

valgt da det i stor grad er disse som må forholde seg til kvalitetsindikatorer som et 

kvalitetsmål- og vurderingsverktøy på et strukturelt og organisatorisk nivå og som i andre 

sammenhenger relatert til sin lederfunksjon trolig forholder seg til andre typer 

kvalitetsindikatorer.  

Oversettelse av kvalitetsindikatorene 

Kvalitetsindikatorene fra det europeiske ekspertpanelet ble oversatt til norsk (Tabell 1). 

Oversettelsen er gjort i flere faser av helsefaglige personer med to - språklig bakgrunn (norsk, 

engelsk) med en såkalt sekvensiell oversettelsesprosedyre (12). Først ble teksten oversatt til 

norsk av to personer enkeltvis. Deretter ble disse oversettelsene vurdert i lys av 

originalteksten av fire andre uavhengige personer: først en lege og en sykepleier innen det 

palliative fagfeltet, og til sist av to vitenskapelige ansatte ved instituttet. Etter oversettelsen 

ble instrumentet gjennomgått av to som var engasjert i prosjektet for å få et noe enklere og 

bedre språk. Sluttresultatet av oversettelsen er basert på konsensus (12). Det engelske ordet 
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for palliative care har ingen direkte norsk oversettelse. I følge Kaasa(13) omfatter begrepet 

både behandling, omsorg og pleie og i Norge brukes palliative medisin, palliativ behandling 

og palliative tjenester om hverandre. I denne oppgaven er det oversatt med palliative tjenester.  

Datainnsamling 

Kvalitetsindikatorene ble hoveddelen i spørreskjemaet. Spørreskjemaet som var utarbeidet i 

dataprogrammet QuestBack (14) ble sendt til deltakerne elektronisk sammen med et 

informasjonsbrev om studiens hensikt og ble besvart anonymt. Hovedspørsmålet var: ”I hvor 

stor grad vurderer du følgende kvalitetsindikator som relevant måle- og vurderingsverktøy for 

det strukturelle arbeidet ved et palliativt pasientforløp”? Det var lukkede svaralternativer med 

en ordinalskala med følgende: I meget stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – 

ikke i det hele tatt (15). Kvalitetsindikatorene har åtte hovedområder: Tilgang til palliative 

tjenester, Infrastruktur, Måleverktøy, Personell, Dokumentasjon av kliniske data, Kvalitet og 

sikkerhet, Rapportsystem og utdanning. Deltakerne ble bedt om å gi en kommentar til om de 

vurderte kvalitetsindikatorene samlet sett som nyttige og gjennomførbare. Det var bedt om 

bakgrunnsinformasjon som kjønn, profesjon, tilleggsutdanning og hvor mange års erfaring 

med klinisk palliasjon og ledelse.  

Spørreskjemaet ble pilottestet av en onkolog, en sykepleier med palliativ erfaring og en 

rådgiver ved en forskningsavdeling på et sykehus. Det var ikke nødvendig å foreta noen 

endringer. Datainnsamlingen foregikk i en to måneders periode, fra desember 2014 til og med 

januar 2015. Alle deltakerne fikk i begynnelsen av januar 2015 en elektronisk påminnelse om 

studien.  

Etiske overveielser 

Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste har avklart at studien ikke trengte deres godkjenning 

(40343/2014). Deltakerne ble informert om anonymitet og en besvarelse på 

spørreundersøkelsen ble ansett som samtykke til deltakelse i studien. 

Analyse 

Data ble analysert ved bruk av statistikkprogrammet SPSS (versjon 21). Deskriptiv statistikk i 

form av analyse av frekvensmål (antall og prosent), sentralmål (gjennomsnitt og median) og 

variasjon (standard avvik (SD)) ble benyttet. Non- parametriske tester ble valgt da disse ikke 
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har samme krav til utvalgsstørrelse, lineære sammenhenger og normalfordeling som 

parametriske tester (11). Krysstabell ble benyttet for å undersøke sammenhengen mellom 

dikotome variabler og kategoriske variabler. Signifikans nivå 5 % ble valgt.   
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RESULTAT 

Av 54 utsendte spørreskjema ble 27 besvart. Dette utgjør en svarprosent på 50. Alle 

profesjoner med lederansvar innen palliasjon ble invitert til å delta, men spørreskjemaet ble 

besvart av kun to profesjoner. Det var 16 sykepleiere og 11 leger som besvarte 

spørreundersøkelsen.  Omtrent halvparten av deltakerne hadde tilleggsutdanning i onkologi 

eller palliasjon, kun fem deltakere hadde tileggsutdannelse i administrasjon og ledelse. I 

analysen av deltakernes vurdering av de enkelte kvalitetsindikatorer, var det ingen 

signifikante forskjeller mellom disse profesjonene. Det var to av kvalitetsindikatorene som to 

deltakere ikke besvarte. Tabell 2 viser en oversikt over deltakernes bakgrunn. 

Analysene viste at svaralternativet ”Ikke i det hele tatt ” var kun benyttet på fem indikatorer 

og da av 1-2 personer. Siden utvalget var få ble svaralternativene omdefinert på følgende måte 

for videre analyser: ”I meget stor grad” og ”Stor grad” ble samlet i ”Stor”, ”I noen grad” ble 

endret til ”Moderat”, Liten grad inkluderte ”I liten grad” og ”Ikke i det hele tatt”. 

Hovedområdene inneholdt ulikt antall kvalitetsindikatorer og innen hvert av disse ble det 

oppsummert hvor mange ganger deltakerne hadde besvart hvert enkelt kvalitetsindikators 

relevans innen hvert alternativ Stor, Moderat eller Liten grad av relevans. Eksempel på dette i 

Appendiks 1.  Totalsummen for hvert enkelt hovedområde ble så regnet om til prosent og er 

fremstilt i    Tabell 3.  

For seks av de åtte hovedområdene ble over 82 % av indikatorene vurdert til å ha stor grad av 

relevans. Av disse seks ble nesten alle indikatorene vurdert til å ha stor grad av relevans innen 

hovedområdene ”Definisjon av og tilgang til palliative tjenester” og ”Vurderingsverktøy”. 

For hovedområdet: ”Rapportering av aktivitet for palliative tjenester” var det størst 

spredning på svaralternativene. Litt over halvparten av deltakerne vurderte stor grad av 

relevans for indikatoren innen ”Rapportering av aktivitet for palliative tjenester” som 

omhandlet benyttelsen av en felles database for å journalføre klinisk aktivitet. 

Sist i spørreskjemaet ble deltakerne bedt om å gi en kort kommentar til om de samlet sett 

vurderte kvalitetsindikatorene til å være nyttige og gjennomførbare. Nitten deltakere skrev 

kommentarer som kan oppsummeres i følgende: 

 Kvalitetsindikatorene ble vurdert til å være nyttige som verktøy for måling og 

vurdering av de palliative tjenestene. 
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  Det fremkom tvil angående muligheten til å innføre de 56 indikatorene i palliative 

tjenester. Dette begrunnes med at slik disse fremstår i dag er de for mange og 

detaljerte, noe som kan vanskeliggjøre implementering og gjennomførbarhet.  

 Deltakerne viste til en nødvendighet av faglig forankring og føringer for 

implementering av kvalitetsindikatorer på alle nivå i helsetjenesten for å lykkes med 

gjennomføringen.  

  



11 

 

DISKUSJON 

Hensikten med studien var å få kliniske lederes vurdering av et sett kvalitetsindikatorers 

relevans som kvalitetsmål på det organisatoriske arbeidet relatert til et palliativ pasientforløp i 

Norge. Kvalitetsindikatorene er ment som et måle- og vurderingsverktøy for å sette en 

kvalitativ standard for hva som skal være førende for det palliative arbeidet (10). 

Resultatene fra studien viste at deltakerne var positive i sine vurderinger av 

kvalitetsindikatorenes relevans. I seks av de åtte hovedområdene for palliative tjenester ble 

det skåret 82 % eller høyere for stor grad av relevans. Kvalitetsindikatorene for disse 

hovedområdene var trolig mer gjenkjennbare enn de andre som betydningsfulle kvalitetsmål. 

Disse reflekterer kjerneelementene i god klinisk praksis og kan gi mulighet til å vurdere og 

bedre organiseringen av den palliative tjenesten. Den generelt positive vurderingen var 

kanskje ikke overraskende og kan skyldes at kvalitetsindikatorene ble oppfattet som et vel 

gjennomarbeidet indikatorsett. Selv om ingen nordiske land var representert i Woithas studie 

(10), har de norske palliative tjenestene felles elementer med flere av de europeiske land som 

deltok og er på den måten gjenkjennbare relatert til det arbeidet som gjøres her i landet (9).  

Den positive vurderingen kan også være en tilbakemelding fra ledere om et behov for 

indikatorer som kvalitetsmål for det organisatoriske arbeidet rundt den palliative pasienten. 

Flere av deltakerne ønsker kvalitetsindikatorene velkomne og viste til at det er for mange 

tilfeldigheter og fragmenteringer som bidrar til forskjellsbehandling i det palliative tilbudet 

pasienter tilbys.  Dette kommer også frem i tidligere studier som har vist at det eksisterer et 

gap mellom kunnskapen om ”best practice” og det daglige kliniske arbeidet (4). 

Helseforetakene har nasjonale retningslinjer for palliasjon å forholde seg til, men disse 

betraktes som anbefalinger og råd for det arbeidet som gjøres, selv om de ikke er rettslig 

bindende for helseforetakene (3).  

Det er innen hovedområdet ”Rapportering av kvalitet for palliative tjenester” deltakerne ga 

lavest skår på grad av relevans for kvalitetsindikatoren, etterfulgt av hovedområdet ”kvalitet 

og sikkerhet” (Tabell 3). De lave skårene kan ha sin årsak i manglende forståelse av 

indikatorenes nytteverdi og innhold. Manglende informasjon om hva slags type data som skal 

dokumenteres, hensikten med dokumentasjonen og hvem som skal ha tilgang til databasen 

kan ha bidratt til den lave skåren. Dette gjenspeiles også i flere av deltakernes kommentarer 

relatert til deres tvil omkring gjennomførbarheten med blant annet gode systemer for felles 
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elektronisk dokumentasjon. Videre vil en innføring av denne type kvalitetsindikatorer bety en 

strukturell endring i dagens dokumentasjonssystem, noe som er både tid – og ressurskrevende 

(16). I følge Woitha et al. (10) kom heller ikke de frem til en konsensus for hvilke type data 

som skulle dokumenteres, eller hva som skulle være hensikten med en årlig rapport basert på 

informasjon hentet fra en eventuell database.  

Når alle indikatorene sees samlet var det en kvalitetsindikator som skilte seg ut med henblikk 

på laveste skår for relevans, det at en psykolog er vesentlig å ha med i tverrfaglig team. 

Femtito prosent vurderte dette til å ha moderat og liten relevans. Dette trenger ikke bety at 

deltakerne nedvurderte betydningen av en psykologs plass i et tverrfaglig team, men kanskje 

heller at det er liten tradisjon for samarbeid med psykologer i den somatiske 

spesialisthelsetjenesten kombinert med manglende tilgang på denne kompetansen ved 

sykehusene. En annen forklaring kan være at de fleste deltakerne hadde en videreutdanning 

innen palliasjon eller kreft. I denne type utdanning fokuseres det i stor grad på en holistisk 

tilnærming til pasienten hvor kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner er vektlagt 

(13). Deltakernes lange gjennomsnittserfaring med palliasjonsarbeid gir et stort 

erfaringsgrunnlag i samspill med teoretisk kunnskap og trygghet for den erfarne klinikeren i 

møte med den enkelte pasients psykososiale behov (17).   

Mange deltakere vurderte kvalitetsindikatorene til å være for omfattende i sitt antall. 

Deltakerne hevdet at dette kan vanskeliggjøre implementering og gjennomføring. Skal 

kvalitetsindikatorene være til hjelp for å spore potensielle problemer, bekrefte god palliativ 

tjeneste eller brukes som veileder til kvalitetsforbedring, må de ikke være for omfattende, 

kompetanse - og ressurskrevende. Videre må de være gjenkjennbare og oppfattes som 

relevante (18;16). I en nylig publisert studie hvor det deltok tre norske forskere, utarbeidet de 

23 nye kvalitetsindikatorer med et internasjonalt tilsnitt til bruk i vurdering og 

evalueringsarbeid relatert til organisering av den palliative tjenesten (2). Deres hovedmål var 

å komme frem til et mer kompakt og spisset indikatorsett. Forfatterne viser til Woithas 

kvalitetsindikatorsett og pekte på noen av de samme svakhetsmomentene som deltakerne i 

denne studien viser til, nemlig at indikatorsettet er for omfattende.   

Utarbeidelse av gode kvalitetsindikatorer er en kontinuerlig prosess. Flere deltakere påpekte 

at et videre arbeid med kvalitetsindikatorer må komme fra nasjonale helsepolitiske føringer og 

forankres i helseforetakenes kvalitetsforbedringsarbeid for at indikatorene skal være 

gjennomførbare og nyttige. I kvalitet - og pasientsikkerhetsprogrammet fra Helse- og 
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omsorgsdepartementet er føringene for kvalitetsarbeid beskrevet (16). Det palliative 

fagmiljøet må være bidragsytere i den pågående prosessen i utarbeidelse av 

kvalitetsindikatorene (6). I en utarbeidelsesprosess må også brukerepresentantene inkluderes. 

Både Woitha (10) og van Reit Paap (2) påpeker den manglende brukerdeltagelse i 

utviklingsprosessen som svakhet ved sine studier og anbefaler brukermedvirkning i et videre 

arbeid.  

Metodekritikk 

En styrke ved studien var deltakernes mangeårige erfaring med palliativt arbeid og ledelse for 

palliative tjenester. Dette øker sannsynligheten for at mange av deltakerne har innsikt og 

kunnskap om de utfordringer og behov som knyttet seg til vurdering, evaluering og endringer 

relatert til kvalitetsfremmende arbeid.  

Studien har begrensinger som resultatene må sees i lys av. Den lave svarprosenten gjør det 

vanskelig å gi noe sikkert svar på hvor relevante landets kliniske ledere innen palliasjon i 

spesialisthelsetjenesten vurderer kvalitetsindikatorene. Det å rekruttere deltakere per e-post 

kan ha bidratt til lav svarprosent. Henvendelsen kan forsvinne i annen post, sykdom eller 

endring av arbeidsplass. Om studiens hadde blitt gjennomført i et telefonintervju er det 

tenkelig at flere deltakere hadde deltatt.  

Kvalitetsindikatorene ble samlet sett vurdert å være relevante. Man kan ikke se bort fra at de 

som besvarte spørreskjemaet i utgangspunktet var velvillig innstilt og så nytten i bruken av 

kvalitetsindikatorer. Dersom temaet ikke engasjerer, er sjansen for deltakelse mindre.  

Spørreskjemaet som ble brukt var egenutviklet og ikke validert. Det kunne hatt et 

kommentarfelt under hvert spørsmål for å gi deltakerne mulighet for innspill.  I en videre 

utarbeidelse av kvalitetsindikatorer for palliative tjenester, vil det være behov for en annen 

metodisk tilnærming eksempelvis slik Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester skisserer 

som en konsensusbasert prosess (7). Kvalitetsindikatorene i denne studien er kun relatert til de 

organisatoriske forholdene i den palliative tjenesten. Et videre arbeid med et fullverdig 

kvalitetsindikatorsett bør også innholde resultatorienterte indikatorer.   
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KONKLUSJON 

Studien viste at deltakerne fra det kliniske fagmiljøet vurderte de fleste kvalitetsindikatorene 

til å være relevante som kvalitetsmål på det organisatoriske arbeidet i palliative tjenester i 

Norge. Resultatene støtter opp under behovet for vurderings- og evalueringsverktøy for å få et 

helhetlig og likt behandlingstilbud til palliative kreftpasienter.  Bruk av kvalitetsindikatorer 

gir ingen garanti for et godt kvalitetsarbeid. De vil gi et bilde på hvor risikoen i systemet 

ligger og tydeliggjøre hvor det er behov for å sette inn tiltak når målet er å forbedre kvaliteten 

på det palliative tilbudet (19). Hvor stor betydning disse kvalitetsindikatorene vil få for videre 

kvalitetsarbeid, bør være gjenstand for mer forskning og også omfatte hva som er gode 

implementeringsprosesser. 
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Vedlegg 1 

Tabell 1. Oversikt over kvalitetsindikatorer som kvalitetsmål for det organisatoriske arbeidet relatert 

til et palliativt pasientforløp. Kvalitetsindikatorene er ulikt fordelt innen åtte hovedområder, N= 56  

 

 

HOVEDOMRÅDER NR. KVALITETSINDIKATOREN 

Definisjon av palliative 

tjenester (n=2) 

 

1. 

En altomfattende palliativ tjeneste består av: 

Et palliativt team til hjemmeboende. 

 2. Et palliativt team for sykehus. 

Tilgang til palliative 

tjeneste (n=16) 

3. Et palliativt team er tilgjengelig på forespørsel fra helsepersonell som 

behandler pasienten hjemme. 

 4. Et palliativt team er tilgjengelig på forespørsel fra helsepersonell som 

behandler pasienten på sykehjem. 

 5. Et palliativt team er tilgjengelig på forespørsel fra helsepersonell som 

behandler pasienten på sykehus. 

 6. Alt helsepersonell/team har tilgang til rådgivning fra spesialist i palliativ 

behandling og omsorg 24 timer i døgnet/7 dager i uken. 

 7. Palliative pasienter og deres pårørende har tilgang til palliativ behandling og 

omsorg gjennom hele sykdomsforløpet. 

 8. Palliative tjenester er tilgjengelig for pasienten og pårørende via telefon. 

 9. Palliative tjenester er tilgjengelig for pasient og dennes pårørende ved at 

palliativt team kommer på tilsyn til pasienten. 

 10. En palliativ pasient som opplever en krise kan bli innlagt innen 24 timer. 

 11. En person fra det palliative teamet er tilgjengelig for råd/veiledning via 

telefon 24 timer i døgnet/7 dager i uken. 

 12. Opioider og andre reseptbelagte legemidler er tilgjengelig for palliative 

pasienter. 

 13. Forhåndsordinerte medikamenter er tilgjengelig for døende pasienter 24 

timer i døgnet/7 dager i uken. 

 14. Det er rutine for utveksling av informasjon mellom alle typer helsepersonell, 

fagmiljøer og behandlingsnivåer. 

 15. Før utskrivning/overflytting/innleggelse blir informasjon gitt til 

omsorgspersoner/helsepersonell i den nye settingen. 

 16. Fastlege blir rutinemessig kontaktet når en pasient blir sendt hjem eller 

overført annen institusjon. 

 17. Epikrise for palliative pasienter inneholder multimodal diagnose, prognose 

og individuell plan. 

 18. Legevakt og hjemmetjenesten har skriftlig eller elektronisk tilgang til klinisk 

informasjon hele døgnet når pasienten er hjemme i terminalfasen. 

Infrastruktur (n=8) 19. Spesialutstyr (f. eks. trykkavlastende madrasser, utstyr til sug, stomiutstyr, 

oksygentilførsel, sykehusseng) er tilgjengelig for sykepleie av palliative 

pasienter i alle settinger. 

 20. Det finnes en oppdatert liste over lokale omsorgspersoner og organisasjoner 

som kan ha en rolle i palliativ omsorg. 

 21. Den palliative tjenesten har en nettside. 

 22. På et og samme sted finnes elektronisk journal som alt helsepersonell som er 

involvert i/arbeider med palliative pasienter har tilgang til. 

 23. Konsultasjoner med pasienter og/eller pårørende gjøres i et utforstyrret sted 

(for eksempel i eget rom som er reservert for dette). 

 24. Døende pasienter kan få enerom hvis de ønsker det. 
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 25. Pårørende og venner kan få besøke den døende også utenom besøkstid. 

 26. Det er et uforstyrret sted (f.eks. eget rom) hvor man kan ta avskjed med den 

døde. 

Vurderingsverktøy (n=1) 27. Smerter og andre symptomer måles med validerte instrumenter. 

Personell i palliativ 

tjeneste (n=9) 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

 

34. 

35. 

36. 

Det tverrfaglige palliative teamet består av minst en lege og sykepleier. 

En sosionom er vesentlig å ha i det palliative tverrfaglige temaet. 

En psykolog er vesentlig å ha i det palliative tverrfaglige teamet. 

En fysioterapeut er vesentlig å ha i det palliative tverrfaglige tema. 

Nyansatte får undervisning i henhold til et utarbeidet introduksjonsprogram. 

Alle i palliativt team har relevant og formell utdanning i palliativ behandling 

og omsorg innenfor eget fagfelt. 

Alle fravillige får opplæring i palliativ omsorg. 

Palliative tjenester arbeider sammen med henvisende instans. 

Det avholders ukentlige faginterne og tverrfaglige møter for å få en 

gjennomgang av henvisninger og behandlings planer for de palliative  

pasienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasjon av 

kliniske data (n=14) 

37. For pasienter som mottar palliativ pleie, benyttes et strukturert palliativ 

klinisk sammendrag. 

 38. Den palliative pasientjournalen inneholder et klinisk sammendrag. 

 39. Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av fysiske aspekter 

vedrørende pleie og omsorg. 

 40. Den palliative pasientjournal inneholder dokumentasjon av psykologiske og 

psykiatriske aspekter vedrørende pleie og omsorg. 

 41. Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av sosiale aspekter 

vedrørende pleie og omsorg. 

 42. Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av åndelige, 

religiøse og eksistensiell aspekter vedrørende pleie og omsorg. 

 43. Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av kulturelle 

aspekter vedrørende pleie og omsorg. 

 44. Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av pleie og 

omsorg til den døende pasienten. 

 45. Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av etiske og 

juridiske aspekter vedrørende pleie og omsorg. 

 46. Den palliative pasientjournalen inneholder en tverrfaglig behandlingsplan 

 47. Den palliative pasientjournalen inneholder en oppfølgningsvurdering. 

 48. Innen 24 timer etter innleggelse foreligger dokumentasjon av en første 

vurdering av prognose, funksjonell status, smerte og andre symptomer, 

psykososiale symptomer og pasientens kapasitet til å ta avgjørelser. 

 49. Det foreligger dokumentasjon på at pasienter som ved innleggelse rapporterer 

smerte eller andre symptomer fikk tilfredsstillende smerte - og 

symptomlindring innen 24 timer etter innleggelsen. 

 50. Når en palliativ pasient skrives ut eller overføres, følger det epikrise med 

pasienten. 

Kvalitet/ og sikkerhet 
(n=1) 

51. Det foreligger dokumentasjon på hvorvidt mål for kvalitetsforbedring er 

oppnådd. 

Rapportering av 

aktivitet for PT (n=1) 

52. Den palliative tjenesten benytter en database for å journalføre klinisk 

aktivitet. 

Utdanning (n=4) 53. Alle studenter inne helse- og sosialfag har standardiserte læringsmål for 

grunnleggende opplæring i palliativ omsorg. 

 54. Alle fagpersoner innen helse- og sosialtjenesten har standardiserte læringsmål 

for kontinuerlig grunnleggende opplæring i palliativ omsorg. 

 55. Det finnes spesialopplæring i palliativ pleie og omsorg for fagpersoner som 

arbeider i en tjeneste som tilbyr spesialisert palliativ pleie og omsorg. 

 56. Det finnes et tilbud om kontinuerlig spesialopplæring i palliativ pleie og 

omsorg for fagpersoner som jobber i en tjeneste som tilbyr spesialisert 

palliativ pleie og omsorg. 
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Vedlegg 2 

Tabell 2: Bakgrunnsvariabler for utvalget, N=27 deltakere 

 

 

                Antall deltakere 

Kjønn      

 Kvinne               19  

 Mann                    8  

Profesjon                

 Lege           11  

 Sykepleier          16  

 

Tilleggsutdanning               

 Onkologi     7  

 Palliasjon    6  

 Anestesi    2   

 Intensiv    1  

 Indremedisin     1  

 Administrasjon og ledelse  5  

 Ikke oppgitt    4  

 

Leder for type enhet 

 Palliativ avdeling/seksjon  6  

 Palliativt team    8  

 Palliativ sengepost   1  

 Palliativ poliklinikk   1  

 Onkologisk avdeling/seksjon  5  

 Medisinsk avdeling/seksjon  2  

 Kirurgisk avdeling/seksjon  1  

 Annet     3 

 

Gjennomsnitt erfaring med klinisk palliasjon 12,3 år 

Gjennomsnitt ledelseserfaring     7,3 år 
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Vedlegg 3  

Tabell 3: Deltakernes vurdering av kvalitetsindikatorenes grad av relevans innen de åtte 

hovedområdene,  N= 27 deltakere 

 

 

Hovedområder (antall KI*)  Stor Moderat Liten 

1. Definisjon av og tilgang til 

palliative tjenester (n=18) 

91 % 8 % 1 % 

2. Infrastruktur (n=8) 84 % 

 

13 % 3 % 

3. Vurderingsverktøy (n=1) 92 % 

 

4 % 4 % 

4. Personell i palliativ tjeneste (n=9) 82 % 

 

14 % 4 % 

5. Dokumentasjon av kliniske data 

(n=14) 

83 % 

 

14 % 3 % 

6. Kvalitet og sikkerhet (n=1)** 74 % 

 

15 % 11 % 

7. Rapportering av aktivitet for 

palliative tjenester (n=1)** 

55 % 37 % 8 % 

8. Utdanning (n=4) 89 % 

 

8 % 3 % 

*KI= Kvalitetsindikatorer 

** To av indikatorene bare besvart av 26 deltakere. Kvalitetsindikator 51:Det forligger dokumentasjon på 

hvorvidt mål for kvalitetsforbedring er oppnådd. Kvalitetsindikator nr. 52: Den palliative tjenesten benytter en 

database for å journalføre klinisk aktivitet  
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Vedlegg 4 

Appendiks 1: Eksempel på prosentutregning av kvalitetsindikatorer til Tabell 3 (N=27): 

 

 

8 Hovedområde: UTDANNING Stor Moderat Liten Totalt N 

Kvalitetsindikator nr. 53   25     1    1  27 

Kvalitetsindikator nr. 54 22 3 2 27 

Kvalitetsindikator nr. 55 26 1  27 

Kvalitetsindikator nr. 56 23 4  27 

Totalt 96 9     3 108 

 

Prosent utregningen: 

96:108 x100 = 89 % 

  9:108 x 100 = 8 % 

  3:108 x 100 = 3 % 
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Vedlegg 5, forfatterveiledning for 

tidsskriftet Sykepleie Forskning 

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. 

Generelt 

Artikkelmanuskript med alle vedlegg sendes elektronisk i Microsoft World-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). 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
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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 

 

Referanser 

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

teksten og føres fortløpende i litteraturhenvisningen. 

http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=154633
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=286923
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=409584
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=302089
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=532003
http://www.sykepleien.no/Content/681667/nyttestoff_konklusjon_6252.pdf
http://www.sykepleien.no/page/sykepleien/forskning/nyttestoff/vis?p_document_id=397483
http://www.consort-statement.org/consort-statement/flow-diagram0/
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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.  

Eksempel: 

1. de Witt L, Ploeg J. Critical appraisal of rigour in interpretive phenomenological nursing 

research. J Adv Nurs 2006;55:215–29. 

2. Fraser DM, Cooper MA. Myles Textbook for Midwives. Churchill Livingstone, London. 

2003. 

3.Dahl K, Heggdal K, Standal S. Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen NJ, Nortvedt F, 

Skaug E-A. (red). Grunnleggende Sykepleie. Gyldendal Akademisk, Oslo. 2005. 

4. Foucault M. Truth and power. I: Gordon C. (red). Power/Knowledge: Michel Foucault. 

Pantheon Books, New York.1980 (s 78 – 101). 

5. Sosialdepartementet. Ny forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 7/2003. 2003. 

6. Lovdata. Lov om helsepersonell. 2 juli 1999; nr. 4. [Helsepersonelloven]. Tilgjengelig fra: 

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html. (Nedlastet 15.11.2007). 

7. Karterud D. Den etiske akten. Den caritative etikken når pasientens fordringer er av 

eksistensiell art. (Doktoravhandling). Åbo Akademis Förlag, Åbo. 2006. 

Innsending av manuskript 

Artikkelen lastes opp i Sykepleien Forsknings manuskripthåndteringssystem på få følgende 

adresse: 

http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning   

 

Følgebrev til redaktør 

Følgebrevet kan inneholde opplysninger som kan ha betydning for eventuell publisering. 

I tillegg må forfatterne oppgi: 

Hva artikkelen tilfører av ny kunnskap. Bruk mellom 180 og 190 tegn inkludert mellomrom. 

Forslag på minst to aktuelle habile fagfeller (navn og kontaktinformasjon). 

Redaktøren avgjør hvem som skal bedømme artikkelmanuskriptene og er ikke forpliktet til å 

følge forslagene. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-008.html
http://mc.manuscriptcentral.com/sykepleien-forskning
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 Vurderingsprosessen 

Redaksjonen tilstreber rask behandlingstid for artikkelmanuskript som sendes til oss. I første 

omgang foretar redaktøren en vurdering om artikkelmanuskriptet refuseres, sendes tilbake til 

forfatter for revidering eller oversendes til fagfeller (referees) for nærmere vurdering. 

Sykepleien Forskning bruker åpen fagfellevurdering hvor navn på både forfatter og fagfelle er 

kjent for hverandre. Ved å logge deg inn i manuskripthåndteringssystemet kan du følge med 

på hvor manuset ditt er i vurderingsprosessen. 

Artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen bedømmes først ut fra følgende kriterier: 

Er tematikken i artikkelmanuskriptet relevant for helsepersonell? 

Passer tematikken i artikkelmanuskriptet til tidsskriftets profil? 

Redaktøren og/eller redaksjon kan forkaste artikkelmanuskriptet på dette tidspunkt. 

Artikkelmanuskript som antas å være aktuelle sendes til fagfellevurdering. Det kan også være 

aktuelt at tidsskriftets redaksjonskomité vurderer tilsendt artikkelmanuskript. Alle 

artikkelmanuskripter som sendes redaksjonen må fylle denne veiledningen til forfattere. 

Manuskripter som ikke følger forfatterveiledningen vil bli returnert til forfatterne selv om 

innholdet er relevant for tidsskriftet. 

Redaksjonen forutsetter at forfatterne ikke aktivt går ut i andre medier før eventuell 

publisering hos Sykepleien Forskning. Dette gjelder ikke fremlegg på konferanser med 

trykking av sammendrag. 

Krav til medforfatterskap 

Når ett artikkelmanuskript har flere forfattere, skal alle forfattere ha deltatt i arbeidet i en slik 

utstrekning at hun/han kan ta offentlig ansvar for gjeldende deler av innholdet. En eller flere 

forfattere må ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer 

som oppfyller alle følgende tre kriterier kan være medforfatter av en artikkel: 

1. Å yte vesentlige bidrag med hensyn til forskningsprosessen i sin helhet. 

2. Å ha ført rapportutkastet i pennen, revidert det kritisk eller på en annen måte gitt vesentlige 

intellektuelle bidrag. 

3. Å ha gitt endelig godkjenning. 

Ved felles (kollektivt) forfatterskap må en eller flere personer som er ansvarlig navngis. 

Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan takkes i et 

eget avsnitt på slutten av artikkelmanuskriptet. Hvordan den enkelte har bidratt bør presiseres. 

Slik takk forutsetter de aktuelle personers samtykke. 
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Erklæring om interessekonflikter 

Erklæring om interessekonflikter inneholder opplysninger som kan ha betydning for eventuell 

publisering. Vi ønsker at signerte erklæringer om interessekonfliker fra alle forfattere laster 

opp før manuskriptet sendes inn (som Supplemental file NOT for Review). 

Adresse til tidsskriftet: 

Sykepleien Forskning 

P.O. Box 456, Sentrum 

0104 Oslo 

Skjemaet for Erklæring om interessekonflikter finnes på www.sykepleien.no

http://sykepleien.no/erklaering-om-interessekonflikter
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1 Innledning 

 

Den norske helse - og omsorgstjenesten er blant de beste i verden og kommer godt ut 

sammenlignet med internasjonalt nivå når det gjelder behandlingskvalitet.  Det satses høyt på 

gode kvalitative tjenester, med sentrale rammebetingelser for å sikre systematisk kvalitets- og 

pasientsikkerhetsarbeid (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). Likevel fremkommer det i 

rapporter og internasjonale sammenligninger rom for betydelig forbedringer på en del 

områder. Det rapporteres om sentrale utfordringer med pasientsikkerhet, mangelfull 

kvalitetsstyring og kontroll. Kvalitetsfremmende arbeid er satt på dagsorden gjennom flere 

ledd i helse- og omsorgstjenesten, med en sterk forankring gjennom mandat gitt på sentralt 

politisk hold.  Styring på kvalitet og innhold har fått en mer fremskutt posisjon i 

oppdragsdokumentene og i styringsdialog med de regionale helseforetakene. Med dette har 

kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid fått en sterkere organisatorisk forankring på nasjonalt nivå 

og ikke som tidligere, hvor initiativ kom fra tjenesteutøverne som selv tok ansvar for 

kvalitetsforbedring innen sin disiplin (Helse- og omsorgsdepartement, 2013).   

I stortingsmeldingen God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitets og pasientsikkerhet i helse- og 

omsorgstjenesten, blir det pekt på nødvendigheten av å legge større vekt på målinger, kvalitet 

og resultat. Kunnskap om kvalitet må basere seg på fakta og ikke på skjønn. Det er derfor 

nødvendig å ta i bruk måle- og vurderingsverktøy som kan bidrar til å sikre befolkningen 

likeverdig tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Dette kan oppnås gjennom gyldig og pålitelig 

informasjon om den norske helsetjenestens kvalitet og prestasjoner, både når det gjelder status 

og langsiktige trender (Helse- og omsorgsdepartement, 2012).  Kvalitetsindikatorer er en 

metode blant flere til for å vurdere, bedømme og overvåke kvalitet i helse – og 

omsorgstjenesten, slik det fremkommer i denne studien. De kan brukes til støtte for intern 

kvalitetsforbedring, til virksomhetsstyring og helsepolitisk styring. Videre kan de være viktige 

bidragsytere til større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 

(De Vos, Graafmans, Kooistra, Meijboom, van der Voort & Westert, 2009). En slik åpenhet 

danner viktig grunnlag for økt pasientmedvirkning og pasienters valg av tjenesteytelser og 

tjenestested. 
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I et hvert arbeid med innføring av kvalitetsforbedrende intervensjoner slik som 

kvalitetsindikatorer, inngår implementering som et stort, tidkrevende og til tider utfordrende 

punkt i en kvalitetsplan. Hvordan implementering skal skje slik at det fører frem til ønskede 

resultater, og at det blir en god og reflektert prosess, er tidvis vektlagt i liten grad. Beslutning 

vedrørende innføring av kvalitetsindikatorer blir bestemt på et høyere nivå enn der selve 

gjennomføring av tiltakene skal skje. De Vos og kolleger (2009) viser i sin studie til at en 

viktig suksessfaktor for å oppnå en vellykket kvalitetsforbedring, er en god og sammensatt 

implementeringsplan. For å utarbeide en slik plan må man vite hvilke faktorer virker som 

fremmer og hvilke som hemmer implementering.  

I arbeidet med min studie, var hensikten å undersøke hvordan ledere innen palliative tjenester 

vurderte relevansen av kvalitetsindikatorer som kvalitetsmål på det organisatoriske for 

palliativt pasientforløp. I dette arbeidet har det meldt seg spørsmål omkring implementering 

av kvalitetsindikatorer og faktorer som skal til for å få til et vellykket kvalitetsforbedrende 

arbeid. Hensikten med denne refleksjonsoppgaven blir derfor å se på hva som bidrar til å 

fremme eller er til hinder for implementering av kvalitetsindikatorer. Det er innføring av 

kvalitetsindikatorer innen fagområdet palliasjon som har vært temaet for denne studien. Siden 

få studier er gjennomført omkring implementering av kvalitetsindikatorer, har jeg for denne 

refleksjonsoppgaven foretatt litteratursøk innenfor andre fagspesifikke disipliner i 

spesialisthelsetjenesten. Det har vært nødvendig å innhente resultater fra studier gjort på 

implementering av andre type kvalitetsfremmende tiltak, hvor identifisering av faktorer som 

fremmer eller hemmer implementeringsprosessen er hovedtema for studienes innhold. 

Litteratursøk er utført i; Cochrane Library, Ovid Medline, PubMed, CINAHL og Google 

scholar, med følgende søkeord: quality improvement, quality indicators, quality measurement, 

implementation strategy, palliative care, barriers and facilitators. Øvrig litteratur er hentet fra 

offentlige publikasjoner og fagbøker om temaet. 

Hensikten med denne refleksjonsoppgaven er å se på hvilke faktorer som virker fremmende 

og hva som hemmer en implementering av kvalitetsindikatorer. 
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2 Kvalitet 

 

For å sette denne refleksjonsoppgaven inn i en kontekst, vil jeg i korte trekk gjøre rede for 

kvalitetsarbeid i den palliative tjenesten, kvalitetsindikatorer og implementeringsbegrepet. 

Begrepet kvalitet brukes i ulike sammenhenger, men kan ha ulike innhold og mening. Det kan 

være relatert til et bestemt produkt eller til en bestemt utført handling. Kvalitet som begrep er 

abstrakt og subjektivt og må forankres eller relateres til en bestemt kontekst (Aasland, Eide, 

Grelland, Kristiansen & Sævareid, 2011). Offentlig virksomhet møter ofte problemer når 

kvalitet skal defineres og mål fastsettes. Hva som skal defineres inn i det ”optimale” 

kvalitetsbegrepet kan være situasjonsbestemt og ha motstridende interesser og til tider komme 

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

I oppslagsverk defineres kvalitet gjerne positivt som oppfyllelse av krav, standarder eller 

forventninger. I Norsk standard (NS-EN ISO 9000:2000) defineres kvalitet slik: ”Kvalitet er i 

hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav.” ( Helse – og 

omsorgsdepartementet, 2012). Mange publikasjoner definerer helsetjenestekvalitet ved et sett 

av begreper som beskriver kvalitetens innhold og dimensjon (Grepperud, 2009). I rapporten 

fra Sosial- og helsedirektoratet (2005)”og bedre skal det bli,” konkretiseres kvalitetsbegrepet 

for helsetjenester av høy kvalitet med følgende dimensjoner: 

 Er virkningsfulle 

 Er trygge og sikre 

 Involvere brukere og gir dem innflytelse 

 Er samordnet og preget av kontinuitet 

 Utnytter resurssene på en god måte  

 Er tilgjengelige og rettferdige fordelt 

Det er stort samsvar mellom disse seks dimensjonene og de som opptrer i publikasjoner fra 

WHO, National Health Service og Institute of Medicine. Det høye antallet dimensjoner betyr 

at kvalitet i helsetjenesten blir et begrep som omfatter mange forhold (Grepperud, 2009.; 

Sosial- og helsedepartementet, 2005). 
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Bedømmelsen av kvalitet i helse og omsorgstjenesten kan vurderes på flere måter. Den kan 

gjøres ved hjelp av kvalitetsindikatorer, pasientrapporterte effektmål, spørreundersøkelser, 

inkludert pasient-, bruker- og pårørendes erfaringsundersøkelser. Kvalitet kan bedømmes ved 

hjelp av egenevalueringer, tilsyn og tredjepartsevalueringer gjennom fagrevisjon og 

akkrediteringer eller sertifisering (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). En bedømmelse 

av kvalitet bør ha en helhetlig tilnærming som inkluderer flere av disse metodene for å gi et 

mer fullstendig bilde av kvaliteten i tjenesten. 

2.1 Kvalitetsutvikling i palliasjon 

Palliasjon er en helsetjeneste som fokuserer på å lindre og forebygge lidelsene til alvorlig 

syke og døende pasienter og omfatter ivaretakelse av både fysiske, psykiske, sosiale og 

åndelige/eksistensielle behov. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig 

livskvalitet for pasienten og de pårørende. En palliativ fase er en prosess som starter når det 

erkjennes at sykdommen er uhelbredelig og avsluttes når pasienten dør (Helsedirektoratet, 

2015). Palliativ medisin er betegnelsen på det medisinske spesialistområdet, mens ”palliative 

care” er gjerne brukt om hele det faglige feltet på engelsk. Det finnes ingen fullgod norsk 

oversettelse og rent praktisk omfatter det både behandling, pleie og omsorg. I løpet av de siste 

årene har betegnelsen palliasjon blitt brukt for å navngi fagområdet ”palliative care” og i det 

daglige omtales ordet palliasjon synonymt med palliativ medisin (Kassa, 2008).   

Historisk sett har ønske om å gi den alvorlig syke og dødende pasient en god pleie og omsorg 

med høy kvalitet vært en sterk motivasjonsfremmende faktor for utviklingen av palliasjon 

som fagfelt og profesjon. Den historiske utviklingen av fagfeltet palliasjon er beskrevet på 

mange måter og er i mange tilfeller betinget av hvilke perspektiv man har. Det hersker 

allikevel ingen tvil om at etableringen av St. Christopher` hospice i London i 1967 med Dame 

Cicely Saunders som pådriver, markerte starten på en ny æra innen palliasjon (Kassa, 2008). 

Man ønsket å oppnå en akademisk tilnærming til faget og samtidig etablere et klinisk tilbud 

med bredt faglig innhold. Siden ble dette opprettet ved en rekke palliative enheter på sykehus 

i Storbritannia og med ansettelsen av G.W. Hanks i et professorat i palliativ medisin i 1991 

ved London University fikk faget sin selvstendige stilling i helsetjenesten (Strømskag, 2012). 

I Norge skjedde det en viss utvikling med spredt forskning og registreringsarbeid fra slutten 

av 1970- tallet. I begynnelsen fikk dette lite gjennomslag i det bredere forskningsmiljøet på 



6 

 

landsbasis og var mer et uttrykk for enkeltpersoners iver og engasjement (Strømskag, 2012). I 

praksis var det lite forskningsaktivitet eller videre utvikling av fagområdet før på 1990- tallet. 

Et gjennombrudd kom blant annet i 1984 med bakgrunn i NOU Nr 30: ”Pleie og omsorg for 

alvorlig syke og døende,” hvor det ble tilrådet å opprette egne avdelinger for lindrende 

behandling. Etableringen av seksjon for lindrende behandling i Trondheim 1993/94 med 

ansettelse av professor Kaasa gav et økt fokus på forskning, fagutvikling og det å skape gode 

læringssystemer med høy kvalitet (Kassa, 2008; Strømskag, 2012). 

I dag utøves palliasjon innenfor de fleste diagnoseområder innen somatikk og på alle nivåer i 

helsevesenet. En økt nasjonalstyrt oppmerksomhet på kvalitet er også gjeldende for 

fagområdet palliasjon. Gjennom et Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 

settes det en standard og legges føringer for den palliative fagutøvelsen som bidrar til å sikre 

kvalitet på et definert minimumsnivå. Retningslinjene er å betrakte som anbefalinger og råd, 

basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert 

måte (Helsedirektoratet, 2015). God kunnskap basert på kunnskapsbasert forskning om hva 

god symptomlindring bør inneholde og en helhetlig tilnærming til pasientens ønsker og 

behov, bidrar til å gi pasienten og pårørende så god livskvalitet som mulig inn mot livets slutt.  

Handlingsprogrammet presiserer at organisering og kompetanse må anses som grunnleggende 

elementer for videre utvikling av det palliative tilbudet i Norge. En av de store utfordringene i 

organiseringen av det palliative tilbudet, er å oppnå likhet med hensyn til tilgjengelighet for 

pasientene og faglig innhold (Haugen, Jordhøy, Engstrand, Hessing, Garåsen, 2006). Mye 

avhenger til dels av et godt etablert utdanningssystem, dels av et kvalitativt faglig sterkt 

samarbeid mellom helseforetakene, det kommunale praksisfeltet og dels av et gjensidig 

utviklende forskningsarbeid.   

Den palliative utøvelsen innen behandling, pleie og omsorg er regulert og integrert i alle 

nivåer av helsetjenesten i Norge i dag. Ulike type organisering av det palliative tilbudet er på 

plass i mange kommuner og fylker slik som selvstendige lindrende enheter ved sykehus, 

definerte senger i en sengeavdeling og ambulante palliative team.  Mange sykehjem har nå 

egne enheter og senger forbeholdt pasienter med behov for palliativ pleie og omsorg. I flere 

kommuner er det opprettet kreftkoordinatorstilling som i samarbeid med hjemmesykepleiere 

med kompetanse innen palliativ pleie, ivaretar hjemmeboende palliative pasienter. Det utøves 

nå en stor aktivitet nasjonalt og internasjonalt innen fag og forskning i palliasjon. De fire 

regionale kompetansesentra innen lindrende behandling i Norge bidrar sammen med 
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undervisningssykehjemmene rundt i landet til å høyne kompetansenivået gjennom 

undervisning, kurs og konferansevirksomhet. Stor forskningsaktivitet skjer i samarbeid med 

universitetssykehusene og interesseorganisasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå 

(Helsedirektoratet, 2015).   

2.2 Kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorer kan defineres som indirekte mål på kvalitet innen et område som måles 

og er utviklet med formål å overvåke kvaliteten på ulike nivåer. De kan brukes som 

styringsgrunnlag for myndigheter og eiere, som verktøy for intern kvalitetsforbedring og som 

hjelpemiddel for pasienter i forbindelse med valg av tjenesteyter (Kunnskapssenteret, 2012). 

Det mest brukte klassifiseringsinstrumentet for kvalitetsindikatorer bygger på Donabedians 

modell og er delt i tre typer: strukturindikatorer, prosessindikatorer og resultatindikatorer. 

Strukturindikatorer gir informasjon om rammer og ressurser, kompetanse og tilgjengelighet. 

Prosessindikatorer gir informasjon om aktiviteter i pasientforløpet, for eksempel diagnostikk 

og behandling. Resultatindikatorer gir informasjon om hva tjenesten oppnår med hensyn til 

overlevelse, helsegevinst, tilfredshet, med mer (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). For å 

få et godt bilde av den innsats som utføres i helse- og omsorgstjenesten, bør et helhetlig sett 

med indikatorer være hentet fra alle de tre indikatortypene (Cohan &Leemans,2014). 

Kvalitetsindikatorene representerer viktige verktøy for landets helsepolitikere og 

virksomhetsledere. De bør i sin helhet sikre høy grad av validitet og reliabilitet. Relevante 

fag- og brukermiljøer bør involveres i utvikling og implementering av kvalitetsindikatorene. 

Dette bør gjøres i en systematisk og transparent prosess (Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenester, 2012; Helsedirektoratet, 2012). Internasjonalt benyttes ulike 

konsensusprosesser og flere verktøy som bygger på anerkjente metoder for dette formålet. 

Siden Norge er kommet betydelig kortere enn flere andre land på dette området, er det 

følgelig behov for å tilnærme seg det som er ”god internasjonal praksis” ved å innføre 

konsensusprosedyrer som verktøy i prosessene rundt indikatorutvikling. På oppdrag for 

Helsedepartementet har Kunnskapssenteret utarbeidet en konsensusveileder for prosesser i 

arbeidet med kvalitetsindikatorer. Det blir her anbefalt å ta i brukt en Rand/UCLA 

Appropriateness metode som er en modifisert Delphi metode (Kunnskapssenteret, 2012). I 

grove trekk går metoden ut på at medlemmene i konsensusgruppen gjennom flere runder 

vurderer hver indikator ut fra den foreliggende kunnskap og ekspertise og i hvilken grad 
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indikatoren er relevant, valid, nyttig og gjennomførbar (Polit, Beck, 2012). Denne metoden er 

blitt benyttet i studier hvor målet har vært å utarbeide kvalitetsindikatorer for palliativ 

behandling, pleie og omsorg (Woitha et al., 2014; Van Riet Paap et al., 2014; Leemans et al, 

2015). 

Utarbeidelse av nye kvalitetsindikatorer er tid og ressurskrevende. Gitt forutsetningene som er 

beskrevet i foregående avsnitt, vil det ta flere år fra arbeidet med å utvikle nye indikatorer 

starter til de er klare for implementering. Da en slik prosess er svært ressurskrevende, kan det 

oppstå et dilemma som kan føre til enkle løsninger ved å ta i bruk allerede tilgjengelige 

indikatorer.  Det må derfor jobbes både på kort og lang sikt med løpende evaluering av 

eksisterende indikatorer og utvikling av nye (Helsedirektoratet, 2013).  
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3 Implementering 

 

Implementering er et mangfoldig begrep med ulike innhold og kan defineres som en planlagt 

prosess og systematisk introduksjon av innovasjoner og/eller forandringer med påvist verdi 

(Grol,Wensing, 21013). Implementering er kompliserte prosesser som involverer individer, 

team og organisasjon (Forsner, Hansson, Brommels, Wistedt, Forsell, 2010).  Grol og 

Wensing (2013) påpeker at effektiv implementering av innovasjoner, nye prosedyrer, kliniske 

retningslinjer og beste praksis krever en systematisk tilnærming som er godt forberedt og 

planlagt. Ulike disipliner foreslår forskjelling tilnærminger til gjennomføring av innovasjoner, 

basert på forskjellige teorier om endringer i organisasjoner eller yrkesutøvelse. Noen av disse 

teoriene fokuserer på endringer i den individuelle yrkesutøvelsen, andre på den sosiale 

sammenhengen eller på endring i organisatorisk eller økonomisk kontekst (Granger, 2008). 

Gjennomføring av endringer kan by på utfordringer, og spesielt gjelder dette der hvor 

intervensjonsendringen innebærer komplekse endringer i den kliniske praksis eller bedre 

samarbeid mellom ulike disipliner og endringer i organisering av helsetjenesten (Grol, 

Wensing, 2013). Hvorvidt man lykkes med implementering er betinget av interaksjonen 

mellom en rekke faktorer. Selve innovasjonen har en betydning i seg selv, så også 

målgruppen for innovasjonen, den sosiale og praktiske settingen og den økonomiske, 

administrative og organisatoriske konteksten for innovasjonen (Van Bokhoven, Kok, van der 

Weijdeb, 2003; Wensing, Boch, Grol, 2010). En effektiv implementering av innovasjoner, 

nye prosedyrer og retningslinjer fordrer en systematisk tilnærming med gode forberedelser og 

planlegging.  

Det finnes ingen allmenn implementeringsstrategi når man skal innføre ny kunnskapsbasert 

praksis eller andre kvalitetsforbedringstiltak. Hva som skal til for å oppnå en vellykket 

implementering er det mange ulike oppfatninger om, teorier og modeller for (Grol et al., 

2013). Flere studier viser til at en kombinasjon av ulike tilnærminger trolig vil ha større effekt 

enn bare enkeltstående tiltak (Wensing et al., 2010). Der hvor undervisning av personell 

kombineres med hyppige tilbakemeldinger på resultater relatert til iverksatte tiltak, refereres 

oftest som det mest virkningsfulle. Utarbeidelse av indikatorer som har til formål å måle 



10 

 

graden av implementering, vil være et nyttig instrument for å innhente informasjon om selve 

implementeringsprosessen (Wensing et al., 2010). 

Identifisering av hva som fremmer en slik implementeringsprosess og hva som er en barriere 

for å lykkes, vektlegges noe forskjelling både i teorien og i de studiene som er gjennomgått 

for denne oppgaven (de Vos et al. 2009). De Vos har sammen med sine kolleger gjort en 

litteraturstudie hvor de har sett på bruken av kvalitetsindikatorer som kvalitetsforbedrende 

tiltak rettet mot pasientomsorg. Av i alt 21 inkluderte studier var det kun syv av disse som 

rapporterte om faktorer som kunne være til hinder for en resultatorientert endring (de Vos, 

2009).  Grol et al. (2013) påpeker at dersom man ikke tar seg tid til å identifisere barrierer før 

planlegging av selv implementeringen, kan dette være medvirkende årsak til at man ikke 

lykkes med å oppnå ønsket resultat. Effekten av de kvalitetsforbedrende tiltakene er ikke bare 

avhengig av tiltakene i seg selv, men også av de eksisterende barrierer og deres innflytelse på 

resultatet (Cabana et al. (1999). Derfor må de lokale forhold som kan tenkes å være til hinder 

for endring tas med når man planlegger og utarbeider organisatoriske strategier for endring. 

(Grol et al., 2013). 

For mange forbedringstiltak blir iverksatt uten at man på forhånd har identifisert hvilke 

faktorer som fremmer eller er til hinder for gjennomføring av kvalitetsfremmende arbeid. Det 

vises til ulike metoder for å kartlegge disse faktorene. En tidlig involvering av de aktuelle 

aktørene på ulike nivå i helsetjenesten slik som ledere og øvrig personell, kan bidra til å 

fremme prosessen frem mot implementering. Inkluderingen bør skje allerede under 

planleggingen, noe som kan resultere i en suksessrik innledning av forbedringsarbeidet. En 

annen måte å identifisere barrierer kan være å gjennomføre fokusgruppe intervju, 

individintervju, eller telefonintervju (Grol et al. 2013). Når man har definert hvilke faktorer 

som foreligger med henhold til å fremme eller være til hinder for kvalitetsarbeidet, må man 

legge en fremdriftsplan for hvordan man tenker seg å imøtekomme disse barrierene.  
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4 Diskusjon 

 

Hva som fremmer eller hemmer en suksessfull implementeringsprosess for 

kvalitetsforbedring, betinges av en interaksjon mellom et stort antall faktorer. Grol et al. 

(2013) har i sine studier sett på ulike sider ved implementering av kvalitetsforbedrende tiltak 

og prosessen relatert til dette arbeidet. I sine studier har de også sett på faktorer som fremmer 

eller hemmer gjennomføring av en vellykket implementering. Han rangerer dem innenfor fire 

termer, som til dels er overlappende: individuelt profesjonsnivå, gruppedynamikk, 

organisatoriske kontekster og den overordnede politisk-økonomiske kontekst. Dette er termer 

som også fremkommer ved tilsvarende studier (de Vos et al. 2009; van Reit Paap et al, 2014; 

Cabana et al.,1999). Det er disse termene jeg vil ta med meg videre inn i diskusjonen. Det er 

interessant å merke seg at kun få implementeringsmodeller som fortolker forskningsresultater 

inn i en klinisk hverdag, anbefaler å gjennomføre en detaljert analyse av fremmende og 

hemmende faktorer før man starter opp med en intervensjon Grol et al, 2013; Bosch M, van 

der Weijden T, Wensing M, Grol R., (2007). Den kanskje mest kjente og internasjonalt brukte 

metoden for kvalitetsforbedring er kjent som Demings sirkel og er utviklet av Langley og 

Nolan. Demings sirkel, ”Plan – Do – Study – Act,” sier ikke eksplisitt noe om 

nødvendigheten av å gjennomføre en analyse av faktorer som hemmer eller fremmer 

vellykket implementering (Langley et al. (2009).  Dette kommer også frem i en 

litteraturstudie hvor de Vos et al. (2009) heller ikke fant noen studier som har tatt med 

barrierer som kan være til hinder når de har forberedt en implementeringsplan.  

 4.1 Profesjon/Individnivå 

I min studie er det kvalitetsforbedring som er hovedtema. Ulike forbedringsmetoder og tiltak 

iverksettes på alle nivå innen helsevesenet og hvor kvalitetsindikatorer er en metode som 

måle- og vurderingsverktøy. Viktige aktører i dette arbeidet blir hvert enkelt individ som 

bidrar gjennom sin profesjonsdeltagelse. Deres kunnskap, holdninger og bevissthet om nytten 

og hensikten av de tiltak som skal iverksettes, er medvirkende faktorer som fremmer eller er 

til hinder for implementering. Forskning relatert til endringsarbeid viser til at det ligger i 

menneskets natur å være motstander av endringer (Ellen et al., 2014). Enkeltindividets 

personlighet og holdninger kan man vanskelig gjøre noe med. En opplevelse av at ens 
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profesjon eller stilling blir truet, kan forsterke den negative tilnærmingen og blir en faktor 

som vanskeliggjør en implementeringsprosess.  

Å ha kunnskap og forståelse for bruk og nytteverdi av de tiltak som skal iverksettes vises til 

som viktige faktorer i en rekke studier for å fremme de endringer som skal gjøres (Fornser et 

al., 2010; de Vos et al., 2010; van Riet Paap et al., 2014).  I en implementeringsstudie av 

kvalitetsindikatorer gjennomført ved 54 intensivenheter i Nederland, vises det til at de 

personene som hadde kunnskap om og var familiære med bruken av kvalitetsindikatorer som 

et verktøy til forbedring av kvalitet på den helsetjenesten som ytes, også hadde en mer positiv 

holdning til de endringer som ble gjennomført (de Vos et al., 2010). Dersom de ansatte har 

kunnskap og forståelse av nytteverdien i de implementeringsendringene som innføres, vil 

dette også kunne gi en positiv holdning til endringene.  

 Resultatene fra min studie viser at kvalitetsindikatorene blir vurdert å ha en stor grad av 

relevans for den palliative tjenesten som ytes. Det er nærliggende å anta at deltakernes 

positive vurdering av kvalitetsindikatorene også gjenspeiler en positiv holdning til dette måle- 

og vurderingsverktøyet.  En av deltakerne kommenterte det slik: ”Hadde vært fantastisk bra 

om vi hadde standardiserte verktøy som inneholdt denne malen, gleder meg!” En annen 

uttrykker at dette er: ”nyttige indikatorer som det er noe vi må streke oss mot.” Dersom den 

enkelte i kraft av sin profesjon også har kjent på mangler eller behov for verktøy eller metoder 

som eksempelvis kvalitetsindikatorer, blir det en forsterkende faktor i positiv retning når nye 

kvalitetsfremmende tiltak skal innføres. Deltakerne var alle kliniske ledere for fagområdet 

palliasjon. I sin lederrolle har de et særskilt ansvar for å sikre at tjenestene er trygge, holder 

god faglig standard og driftes etter virksomhetens mål og strategier. I nasjonalt 

handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen sies det blant annet at et av hovedmålene for 

organiseringen av palliasjon er at pasientene til enhver tid skal ha tilgang på nødvendig 

kompetanse (Helsedirektoratet, 2015). De faglige nasjonale retningslinjene er å betrakte som 

anbefalinger og råd, og gir uttrykk for hva som anses som god praksis. Ved å følge disse 

retningslinjene vil fagfolk bidra til å oppfylle det lovpålagte kravet om faglig forsvarlighet. 

Kunnskap om kvaliteten på den tjenesten som ytes må baseres på fakta, ikke skjønn. 

Deltakernes positive vurderinger av kvalitetsindikatorene kan ha sin årsak i deres kunnskap 

og bevissthet om manglende metoder for å vurdere og bedømme kvaliteten på den tjenesten 

de skal yte overfor en sårbar pasientgruppe. Her kan kvalitetsindikatorer som måle- og 

vurderingsverktøy av organiseringen av den palliative tjenesten, være en positiv bidragsfaktor 
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inn i den enkelte virksomhet. Flere studier viser til at profesjonene er mer motivert til å ta i 

bruk eksempelvis kvalitetsindikatorer som kvalitetsfremmende tiltak, dersom denne 

aktiviteten kan gi et positivt utfall for deres praksis (Leemans et al., 2015; van Riet Paap et 

al., 2014). Dagens helsevesen er i stadig endring med produksjonskrav, tidsfrister og 

resultater som skal rapporteres til sentrale myndigheter. Tallene blir offentliggjorte i 

nettbaserte helseregistre, eksempelvis ”Helsenorge.no”, og helseforetakenes virksomhet blir 

mer transparent for befolkningen. Helsepersonell kan oppleve å måtte tilpasse seg nye 

endringer og pålegg som gis fra helsemyndigheter, helseforetakenes ledelse og brukerne selv. 

Det kan stilles krav om dokumentasjon av resultater og for forbedringsplaner. Disse kravene 

er også gjeldende for den palliative tjenesten og kan være en medvirkende årsak til at det nå er 

et ønske om vurderingsverktøy for den tjenesten man yter, som et ledd i å kvalitetssikre det 

arbeidet som utføres.  

En positiv holdning og indre motivasjon hos den enkelte profesjon relatert til 

forbedringsarbeid blir i flere studier trukket frem som en viktig faktor for å lykkes. 

Overbevisning om at de tiltak som skal innføres vil resultere i en bedre kvalitativ omsorg, er 

kanskje en av de viktigste suksessfaktorer for å lykkes (Forsner et al., 2010). Deltakere som 

har motivasjon og interesse for kvalitetsarbeid bør inkluderes på et tidlig stadium i 

planlegging og gjennomføring, da de vil ha en fremmende faktor for implementeringsarbeidet 

(van Riet Peep et al., 2014).  

Med motsatte fortegn vil negative holdinger og manglende kunnskap og innsikt være til 

hinder for implementeringen av kvalitetsforbedrende metoder. Manglende forståelse av 

nytteverdien og manglende enighet i de forbedringstiltak som skal implementeres er barrierer 

for god implementeringsprosess. For enkelte medarbeidere anses kvalitetsfremmende arbeid å 

være et lederansvar og ikke noe som angår den enkelte. Det er lederne som befatter seg med 

evalueringsmetoder og det er deres hovedansvar å se til at virksomheten oppnår sine mål.  I 

flere oversiktsartikler blir mangel på enighet omkring forbedringstiltakenes innhold nevnt 

som en av de hyppigste hindringer for lykkes. Cabana et al. (1999) oversiktsartikkel viser til 

at manglende enighet kan handle om opplevelse av redusert autonomi, lite anvendbart for 

praksis, preg av ”kokebok” og liten mulighet for fleksibilitet. Dette er også gjeldende for de 

mer menneskelige egenskaper som manglende selvtillit og motivasjon (Gravel, Legare, 

Graham, 2006; van Reit Paap et al. 2014).  
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4.2 Gruppedynamikk 

Goal et al. (2013) refererer til gruppedynamikkens betydning som faktor for å fremme eller 

være til hinder for effektiv implementering. Et stimulerende faglig sterkt miljø med et felles 

engasjement, hvor man ser behovet for og har et ønske om å drive kvalitetsarbeid, er faktorer 

som kan spille en vesentlig rolle for implementeringens suksess. Her vil det også være av 

betydning dersom gruppens engasjement kan hente støtte og forankring fra vitenskaplige 

arbeid relatert til de områder der måtte være ønskelig å foreta en kvalitetsforbedring (Forsner 

et al., 2010).  Enkeltpersoner kan være gode pådrivere og med sin kunnskap og holdning bidra 

sterkt inn i gruppedynamikken. Gode rollemodeller kan bidra med veiledning og 

tilbakemeldinger og forsterker den positive effekten i gruppen. Et vel balansert team hvor alle 

er mer eller mindre involvert i de avgjørelser som foretas omkring utarbeidelse av 

kvalitetsplaner, implementering av endringer eller innføring av nye rutiner, prosedyrer og 

retningslinjer er generelt mer effektive (Grol et al., 2013). Denne positive gruppedynamikken 

er i følge Leemans et al. (2015) et viktig bidrag til å fremme implementering av 

kvalitetsrettende tiltak som kvalitetsindikatorer. Videre hevder de at det må sikres at alle får 

nødvendig undervisning og opplæring slik at gruppemedlemmene har en felles forståelse av 

og forhold til det kvalitetsarbeidet som skal utføres.   

På den annen side vil en sterk gruppekultur med negativ innstilling til endringer, være en stor 

hindring for kvalitetsforbedrende arbeid. I flere implementeringsstudier vises det til at 

gruppedynamikk preget av negativ holdninger til endring, relasjonelle forhold som interne 

personal konflikter og lite kultur for samarbeid og støtte, vil være til stor hindring i 

implementeringsprosessen. (Van Reit Paap et al., 2014; Leemans et al., 2015).  

En manglende kunnskap om og bruk av kvalitetsindikatorer er to andre faktorer som kan være 

til hinder for en implementeringsprosess. Med et økt fokus på kvalitetsutvikling har nye ord 

og uttrykk blitt introdusert i helsetjenesten. Begreper som akkreditering, benchmarking, audit 

og kvalitetsindikatorer er noen av de mange ord som nå er blitt tatt i bruk også innen 

helsetjenesten (Kjærgaard, Mainz, Jørgensen, Willaing, 2007). En manglende kunnskap om 

innholdet og bruken av disse begrepene, utgjør en barriere i seg selv. De ansatte som jobber 

klinisk, kan relaterer begrepene til å være innenfor en leders ansvarsområde og ikke noe som 

angår den enkelte helsearbeider eller gruppen/teamet i sin helhet og deres kliniske pasient 

arbeid (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012; Grol et al., 2013).   
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Dagens helseprofesjoner utøver sitt yrke innenfor en ramme preget av en helsetjeneste i stadig 

endring og med krav om effektivitet og rasjonalitet. Den helsetjenesten som ytes, skal være 

trygg og av høy kvalitet, være kunnskapsbasert og utføres innenfor gitte tidsrammer (Helse- 

og omsorgsdepartementet, 2012). De ansattes opplevelser omkring manglende tid og ressurser 

er en annen sterk barrierefaktor i et implementeringsarbeid. Deltakerne i min studie mente at 

kvalitetsindikatorene var for mange og omfattende, noe som ville vanskeliggjøre innføring og 

gjennomføring av kvalitetsendrende tiltak da de var for tids- og ressurskrevende å 

gjennomføre. Opplevelse av mangel på tid og ressurser er den mest gjentatte barrierefaktoren 

ifølge Davies, Edwards, Ploeg, Virani (2008) og får støtte fra tilsvarende studier relatert til 

implementering og kvalitetsarbeid (de Vos et al., 2010; Van Reit Paap et al., 2014; Leemans 

et al., 2015).  

4.3 Ledere 

I alt arbeidet med kvalitetsforbedring og -utvikling ligger ansvaret på ledere i alle nivå innen 

helsetjenesten. Arbeidet skal forankres hos og etterspørres av toppledere, men det er ledere 

som arbeider pasientnært som har nøkkelrollen. Kvalitetsarbeid handler om å skape en 

lærende organisasjonskultur (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). I kraft av sin lederrolle 

vil deres kunnskap, engasjement og gjennomføringsvilje være en viktig faktor for å fremme 

kvalitetsarbeid. Deltakerne i min studie var rekruttert fra fagfeltet palliasjon og var alle ledere. 

Ledere ble valgt som informanter da kvalitetsforbedring er et lederansvar. Flere av 

informantene gav positiv tilbakemelding på nytteverdien av kvalitetsindikatorer og uttykte 

både behov og ønske om å ta dem i bruk. Deres evne til å formidle videre til personalet sin 

kunnskap om og nytteverdien av å ta i bruk eksempelvis kvalitetsindikatorer, kan bidra i 

positiv retning ved en implementering av indikatorene som et måle – og vurderingsverktøy på 

den palliative tjenesten.  

I flere studier vises det til ledere som viktige rollemodeller i kraft av sin stilling, er en 

respektert person med påvirkningsmuligheter innen sitt fagfelt. Intervensjonen i seg selv 

trenger ikke nødvendigvis å bli utarbeidet eller gjennomført av en i lederposisjon, men det er 

deres oppgave å være støttende, tilrettelegge for og bidra med løsninger hvis problemer 

oppstår (Grol et al., 2013; Bosch et al., 2006; Leemans et al., 2015). Kjennetegnet på god 

ledelse er også en motivert leder med drivkraft til å skape resultater og gi rom for andre til å 

bruke og utvikle sine erfaringer og kompetanse. Nært lederskap med personlig oppfølgning av 
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de ansatte beskrives som avgjørende for systematisk kvalitetsarbeid (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2013). 

På den annen side vil eventuell mangel på kunnskap, engasjement og gjennomføringsvilje hos 

ledere være en hindring for et forbedringsarbeid. Utviklingsarbeid krever aktive ledere og 

dersom ikke ledere følger opp nyordninger, vil dette virke demoraliserende på de ansatte 

(Øgar & Hovland, 2004). Et eventuelt fravær av engasjement og aktiv deltakelse samt en 

defensiv tilnærming til intervensjoner, gir de ansatte uheldige signaler om et arbeid med lav 

prioritet og verdi. Lederes som mislykkes i å bidra til et arbeidsmiljø med visjoner om 

implementering og endring, beskrives av Forsner et al (2010) til å være lite involvert i selve 

implementeringsprosessen og derfor en  barriere for et videre kvalitetsarbeid. Fortsatt kan det 

være slik at kvalitets- og forbedringsarbeid mangler en forankring og engasjement i ledelsen, 

og blir ikke alltid betraktet som en del av de ordinære ledelsesoppgavene (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2013). Knapphet på ressurser og tid samt manglende opplæring blir 

gjerne trukket frem som barriere faktorer på hvorfor virksomhetene ikke har fått på plass 

nødvendige systemer for kvalitetsarbeid (van Riet Paap et al., 2014; Leemanns et al., 2015).  

4.4 Organisatoriske forhold 

Det er ikke nok bare å ta hensyn til barrierer og faktorer som fremmer implementering relatert 

til enkeltindividet eller gruppen/teamet når organisasjonen skal implementerer nye 

intervensjoner i kvalitetsarbeid. I et kvalitetsarbeid som innebærer rutineendringer i den 

kliniske hverdag eller innføring av nye intervensjoner, er det viktig å identifisere faktorer 

relatert til de organisatoriske strukturer og prosesser som kan være til hindring eller fremme 

kvalitetsarbeidet. For å imøtekomme denne kompleksiteten, er det nødvendig med en 

systematisk tilnærming og nøye vurdering av disse faktorene. Det er et klart behov for en 

organisert og godt planlagt prosessplan som tar høyde for alle faktorer som tidligere er nevnt. 

Forsner et al (2010) viser i sin studie at en vellykket implementering og endring i en 

organisasjon skjer innenfor en kontekst hvor man har en støttende organisasjonskultur og 

lederskap.  

Fortsatt er det slik at forskning relatert til de organisatoriske barrierer finnes i liten grad og 

utilstrekkelig (Bosh, et al., 2006).  Flere studier viser til nødvendigheten av et grundig 

forarbeid før selve implementeringsprosessen tar til, men få av dem ta for seg de 
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organisatoriske barrierene og en plan for identifisere og løse disse. Studier peker på 

betydningen av å organisere felles undervisning og opplæring for alle de involverte parter for 

å tilstrebe innsikt og forståelse for de intervensjoner som skal implementeres (De Vos et al., 

2010; Forsner et al., 2010; Leemans et al., 2015). Det har også en positiv effekt om ansatte får 

tilgang til manual/veileder eller andre type hjelpemidler som viser til hvilke vurderinger og 

registreringer som skal utføres. Bruk av rollemodeller kan også ha en effekt i et 

implementeringsarbeid. I en oversiktsartikkel av Doumit og Gattellari (2007) så forfatterne på 

om rollemodeller hadde effekt for å bedre klinisk praksis. I åtte av disse studiene ble 

rollemodeller brukt sammen med andre intervensjoner som audit, feedback og gjennom å 

bidra med undervisning og veiledning. Det ble konkludert med at bruk av rollemodeller kan 

ha effekt for å fremme ønskelig adferd og bør derfor tidlig inkluderes i planlegging og 

organisering av kvalitetsarbeidet. Effekten av audit og feedback blir også tatt med i 

tilsvarende studier som betydningsfulle faktorer å tilrettelegge for i forbedringsarbeid.   

I min studie sier en rekke av deltakerne at nødvendig tid og ressurser må settes av for å få 

gjennomført implementering av kvalitetsindikatorer. Flere uttrykker bekymring for at 

manglende tid vanskeliggjør det organisatoriske rundt implementeringsarbeidet. En av 

deltakerne sier blant annet at:” kvalitetsindikatorene er absolutt relevante, men jeg frykter det 

tar for mye tid og derfor vanskelig lar seg gjennomføre.” Disse oppfatningene kommer også 

frem i tilsvarende studier over samme tema, hvor alle viser til mangel på tid og ressurser som 

en av de hyppigst gjentatte barrierer for å lykkes med implementeringsarbeid (De Vos et al., 

2010; Forsner et al, 2010; Leemans et al, 2015). I en planlegging og organisering av 

forbedringsintervensjoner vil det være påkrevet å gjøre en grundig analyse av hvor mye tid og 

ressurser som vil være nødvendig for å få gjennomført implementeringen.  

Andre barrierer som forekommer er manglende tilgjengelighet på nødvendig elektroniske 

verktøy som brukervennlig dataprogram for registrering av kvalitetsindikatorene og 

kompetent personell til å håndtere data. Mangel på felles register hvor data registreres og 

hentes ut for videre bearbeidelse kan også være en barriere. En opprettelse av ressurspersoner 

som skal være pådrivere lokalt for å skape en økt forståelse for nødvendigheten av å måle 

kvalitet og bidra til korrekt og fullstendig datainnsamling, kan medvirke til å imøtekomme 

barrierer for bruk av kvalitetsmålinger (Helse og omsorgsdepartementet, 2013). Det er viktig 

at resultatene av kvalitetsmålinger sammenstilles og publiseres på egnet måte for de ulike 

målgruppene. Virksomheten må få tilgang til kvalitetsmålinger da disse vil legge grunnlag for 
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eget forbedringsarbeid og de bevilgende myndigheter må få informasjon som muliggjør at 

ressursene settes inn der det trengs mest.  

4.5 Økonomisk/politisk kontekst 

I Norge har de styrende myndigheter lagt ned store ressurser i form av føringer for gjeldene 

satsningsområder innen kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2012). Særskilte diagnosegrupper slik som kreft, er et av satsningsområdene hvor 

helsemyndighetene har lagt en strategi for hva som skal være gjeldende praksis for 

behandlingen. I nasjonal kreftplan har blant annet kvalitetsindikatorer som skal vise de 

enkelte helseforetaks måloppnåelse relatert til tidsforløp fra diagnostisering til 

behandlingsstart (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013). Resultatene av disse målingene 

publiseres i nettbaserte registre som er tilgjengelig for landets befolkning. Flere av deltakerne 

i min studie uttalte at for å lykkes med implementering av kvalitetsindikatorer innen palliative 

tjenester, må en tilsvarende prioritering komme i form av støtte fra et politisk hold. Som 

tidligere påpekt i denne studien er utvikling og innføring av kvalitetsindikatorer et 

ressurskrevende arbeid, og det kan av den grunn være viktig for ansatte og ledere innen 

palliative tjenester, at de bevilgende myndigheter også anerkjenner dette arbeidet ved å gi 

noen politiske føringer. Tilsvarende syn finner også Leemann et al (2015) i sine studie og 

viser til de ulike profesjonenes ønske om å gjøre den palliative tjenesten mer transparent også 

for de bevilgende myndigheter. Fordi dette kan være svært ressurskrevende, mener deltakerne 

i min studie at finansielle bidrag må på plass i en implementeringsfase. Dersom de ansatte 

også kan se en mulighet for tilføring av ekstra økonomisk bevilgninger ved å ta i bruk 

kvalitetsindikatorer som et av mange ledd i å utøve en kvalitet - og pasientsikker 

helsetjeneste, kan dette være en fremmende faktor for implementeringsarbeidet (Forsner et al., 

2010).  
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5 Avslutning 

 

I denne refleksjonsoppgaven har jeg sett på hvilke faktorer som fremmer og hvilke som kan 

hemme implementering av kvalitetsindikatorer. Siden det er gjort få studier på temaet, har det 

vært nødvendig å støtte seg til andre implementeringsstudier. Kvalitetsfremmende arbeid har 

de senere årene vært et satsningsområde innen helse - og omsorgtjenesten med blant annet 

ulike kvalitet og pasientsikkerhetstiltak. Min studie viser at ledere for den palliative tjenesten 

også ønsker seg verktøy til bruk for kvalitetsvurderinger og mål på den palliative tjenesten 

som ytes. 

Refleksjonsoppgaven klargjør at uansett hva som skal implementeres av endring eller 

innføring av nye intervensjoner, vil det være et behov for en identifisering av de faktorer som 

kan fremme eller være til hinder for kvalitetsfremmende arbeid. Dette innbefatter også den 

nødvendige investering i ressurser både finansielt og menneskelig. Uten de nødvendige 

investeringer vil implementeringsoppgaven bli vanskelig. Helsepersonell med positiv 

holdning til og forståelse av nytteverdien av å implementere kvalitetsindikatorer, er viktige 

pådrivere og rollemodeller inn i en planlegging og gjennomføring. Dette gjelder også ledere 

og deres rolle i et forbedringsarbeid. Videre er det behov for en elektronisk database for 

registrering og dokumentering. I Norge har vi i dag ingen nasjonale registre for 

resultatmålinger fra kvalitetsindikatorer relatert til palliative tjenester. Kvalitetsarbeid er en 

pågående prosess, og det kan være viktig i en startfase å velge ut noe få sentrale 

kvalitetsindikatorer for implementering innen palliative tjenester.   
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Det ligger til grunn for vår vurdering at alle opplysninger som behandles elektronisk i forbindelse med 

prosjektet er anonyme, og at det ikke foreligger kobling til IP- eller e-postadresse verken hos UiO eller 

hos Questback. 

 

Med anonyme opplysninger forstås opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere 

enkeltpersoner i et datamateriale, verken: 

- direkte via personentydige kjennetegn (som navn, personnummer, epostadresse el.) 

- indirekte via kombinasjon av bakgrunnsvariabler (som bosted/institusjon, kjønn, alder osv.) 

- via kode og koblingsnøkkel som viser til personopplysninger (f.eks. en navneliste) 

- eller via gjenkjennelige ansikter e.l. på bilde eller videoopptak. 

 

Personvernombudet legger videre til grunn at navn/samtykkeerklæringer ikke knyttes til sensitive opplysninger. 
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Vedlegg 2 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 ”Kan det måles? Kvalitetsindikatorers plass i et palliativt 

pasientforløp” 

Bakgrunn og formål 

Det har vært og er en stor satsning på kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid innen helse- og 

omsorgstjenesten. Det er et økende antall personer som lever lengre med sin kreftsykdom, noe 

som innebærer et økt behov for palliativ behandling og omsorg. Å ivareta og utvikle et 

optimalt palliativt tilbud som omfatter mer enn medisinsk behandling, vil trenge en høy grad 

av utvikling og monitorering av kvaliteten på et organisatorisk nivå.  

Kvalitetsindikatorer blir brukt som indirekte måle- og evalueringsverktøy og det er utviklet og 

utvikles slike på flere områder innen spesialisthelsetjenesten.   Det er ennå ikke etablert 

kvalitetsindikatorer på organisatoriske forhold relatert til et palliativt pasientforløp. 

Ekspertgrupper fra syv europeiske land har nylig utarbeidet et sett kvalitetsindikatorer for 

palliativt pasientforløp. Ingen nordiske land var representert. Formålet med dette 

forskningsprosjektet er å få en faglig vurdering av disse indikatorene fra profesjoner med 

lederansvar innen palliasjon i spesialisthelsetjenesten, som et måleverktøy for palliative 

pasientforløp i Norge.   

Spørreundersøkelsen er en del av min mastergradsstudie ved Avdeling for sykepleievitenskap, 

Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Min veileder er førsteamanuensis May 

Solveig Fagermoen. Fagdirektøren ved ditt helseforetak har innvilget min søknad til å sende 

deg denne henvendelsen. 

Resultatet av studien vil bli skrevet i en artikkel for publisering i anerkjent tidsskrift og ville 

kunne bidra til å gi din organisasjon økt kunnskap om viktige aspekt i kvalitetsutvikling og 

evaluering av det organisatoriske arbeidet innen palliasjon.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Jeg ønsker å inkludere deg med lederansvar innen palliasjonsfaget i dette studiet, for å få din 

vurdering av kvalitetsindikator med hensyn til relevans, nytte og gjennomførbarhet.  Du 

besvarer spørreskjemaet ved å trykke på vedlagt link. Dette elektroniske spørreskjemaet 

(Questback) har lukkede svaralternativer, med unntak av et spørsmål som har et åpent 

kommentarfelt. Ingen personidentifiserende opplysninger innhentes og spørreskjemaet 

besvares anonymt. 
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Hva skjer med informasjonen om deg?  

Retur av ferdigutfylte skjemaer anses å være samtykke til å delta i studien. Det vil kun være 

jeg som har tilgang til linkfilen med de anonyme data. E-postadressene og de besvarte 

spørreskjemaene er med andre ord ikke koblet opp mot hverandre.  En eventuell påminnelse 

vil derfor gå ut til alle, uavhengig om du har besvart eller ikke. Jeg beklager ulempen med 

dette. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. juni 2015. Ved prosjektslutt vil alle e– postadresser og 

besvarelser slettes.  

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, men jeg håper at så mange som mulig vil være med å bidra til 

økt kunnskap og oppmerksomhet på at kvalitetsindikatorer kan være et verktøy som gir en 

faglig verdivurdering og legitimitet.    

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Linn Nordbø. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Linn G. Nordbø       May Solveig Fagermoen 

Masterstudent       Førsteamanuensis 

E-post: l.g.nordbo@studmed.uio.no     Medisinsk fakultet, 

Telefon: 905 12 216  Institutt for helse og samfunn, 

Avdeling for sykepleievitenskap  

E-post: 

m.s.fagermoen@medisin.uio.no.  
        Telefon 412 34 630        

 

  

mailto:l.g.nordbo@studmed.uio.no
mailto:m.s.fagermoen@medisin.uio.no
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Vedlegg 3 

 

Dette er en tilpasset kopi av det elektroniske spørreskjemaet (QuestBack) som ble sendt til 

deltakerne per elektronisk post (Nordtvedt, Jamtvedt, Graveholt, Nordheim & Reinar. 2012). 

Tilgjengelig fra: http://www.questback.com/no/ (Nedlastet 14.08.14). 

 

KVALITETSINDIKATORER FOR ET PALLIATIVT PASIENTFORLØP 

Du blir presentert for 56 kvalitetsindikatorer som er fordelt innen åtte hovedområder gjeldene 

for spesialisthelsetjenesten. Jeg ber deg vurdere om du oppfatter de enkelte 

kvalitetsindikatorene som et relevant måle- og vurderingsverktøy for det organisatoriske 

arbeidet rundt den palliative pasienten. Med relevant mener jeg her at kvalitetsindikatorene 

vurderes til å ha noe med saken å gjøre, at de er adekvate og meningsfulle, relevante til de 

strukturelle og organisatoriske forholdene rundt den palliative pasienten.  

Du skal vurdere dem med svaralternativer og krysse av for det som er din vurdering. Det er 

viktig at du besvarer alle spørsmålene.  

 

I hvor stor grad vurderer du følgende kvalitetsindikator som relevant?  

Hovedområdet: Definisjon av palliative tjenester 

Kvalitetsindikator 1. 

Et palliativt team til hjemmeboende? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 2. 

Et palliativt team for sykehus? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

 

http://www.questback.com/no/
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Hovedområdet: Tilgang til palliative tjenester 

Kvalitetsindikator3. 

Et palliativt team er tilgjengelig på forespørsel fra helsepersonell som behandler 

pasienten hjemme? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 4. 

Et palliativt team er tilgjengelig på forespørsel fra helsepersonell som behandler 

pasienten på sykehjem? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 5 

Et palliativt team er tilgjengelig på forespørsel fra helsepersonell som behandler 

pasienten på sykehus? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 6 

Alt helsepersonell/team har tilgang til rådgivning fra spesialist i palliativ behandling og 

omsorg 24 timer i døgnet/7 dager i uken? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 7 

Palliative pasienter og deres pårørende har tilgang til palliativ behandling og omsorg 

gjennom hele sykdomsforløpet? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 8 

Palliative tjenester er tilgjengelig for pasienten og pårørende via telefon? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 9  

Palliative tjenester er tilgjengelig for pasient og dennes pårørende ved at palliativt team 

kommer på tilsyn til pasienten? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 10 

En palliativ pasient som opplever en krise kan bli innlagt innen 24 timer? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 
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Kvalitetsindikator 11  

En person fra det palliative teamet er tilgjengelig for råd/veiledning via telefon 24 timer 

i døgnet/7 dager i uken? 

 I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 12 

Opioider og andre reseptbelagte legemidler er tilgjengelig for palliative pasienter 24 

timer i døgnet, 7 dager i uken? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 13  

Forhåndsordinerte medikamenter er tilgjengelig for døende pasienter 24 timer i 

døgnet/7 dager i uken? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt 

Kvalitetsindikator 14 

Det er rutine for utveksling av informasjon mellom alle typer helsepersonell, fagmiljøer 

og behandlingsnivåer. 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 15 

Før utskrivning/overflytting/innleggelse blir informasjon gitt til 

omsorgspersoner/helsepersonell i den nye settingen? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 16  

Fastlege blir rutinemessig kontaktet når en pasient blir sendt hjem eller overført annen 

institusjon? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 17 

Epikrise for palliative pasienter inneholder multimodal diagnose, prognose og 

individuell plan? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 18 

Legevakt og hjemmetjenesten har skriftlig eller elektronisk tilgang til klinisk 

informasjon hele døgnet når pasienten er hjemme i terminalfasen? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 
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Hovedområdet: Infrastruktur 

Kvalitetsindikator 19  

Spesialutstyr (f. eks. trykkavlastende madrasser, utstyr til sug, stomiutstyr, 

oksygentilførsel, sykehusseng) er tilgjengelig for sykepleie av palliative pasienter i alle 

settinger? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 20 

Det finnes en oppdatert liste over lokale omsorgspersoner og organisasjoner som kan ha 

en rolle i palliativ omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 21 

Den palliative tjenesten har en nettside? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 22 

På et og samme sted finnes elektronisk journal som alt helsepersonell som er involvert 

i/arbeider med palliative pasienter har tilgang til? 

 I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 23. 

 Konsultasjoner med pasienter og/eller pårørende gjøres i et utforstyrret sted (for 

eksempel i eget rom som er reservert for dette)? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 24. 

Døende pasienter kan få enerom hvis de ønsker det?  

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 25. 

Pårørende og venner kan få besøke den døende også utenom besøkstid? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 26. 

Det er et uforstyrret sted (f.eks. eget rom) hvor man kan ta avskjed med den døde? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

 

Hovedområdet: Vurderingsverktøy 

Kvalitetsindikator 27  

Smerter og andre symptomer måles med validerte instrumenter? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 
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Hovedområdet: Personell i palliativ tjeneste 

Kvalitetsindikator 28 

Det tverrfaglige palliative teamet består av minst en lege og sykepleier? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 29 

En sosionom er vesentlig å ha i det palliative tverrfaglige temaet? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 30 

En psykolog er vesentlig å ha i det palliative tverrfaglige teamet? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 31 

En fysioterapeut er vesentlig å ha i det palliative tverrfaglige tema? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 32 

Nyansatte får undervisning i henhold til et utarbeidet introduksjonsprogram? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 33 

Alle i palliativt team har relevant og formell utdanning i palliativ behandling og omsorg 

innenfor eget fagfelt? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 34 

Alle fravillige får opplæring i palliativ omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 35 

Palliative tjenester arbeider sammen med henvisende instans? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 36 

Det avholders ukentlige faginterne og tverrfaglige møter for å få en gjennomgang av 

henvisninger og behandlings planer for de palliative pasientene? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 
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Hovedområdet: Dokumentasjon av kliniske data 

Kvalitetsindikator 37 

For pasienter som mottar palliativ pleie, benyttes et strukturert palliativ klinisk 

sammendrag? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 38 

Den palliative pasientjournalen inneholder et klinisk sammendrag? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 39 

Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av fysiske aspekter 

vedrørende pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 40 

Den palliative pasientjournal inneholder dokumentasjon av psykologiske og psykiatriske 

aspekter vedrørende pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 41 

Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av sosiale aspekter 

vedrørende pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 42 

Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av åndelige, religiøse og 

eksistensiell aspekter vedrørende pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 43 

Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av kulturelle aspekter 

vedrørende pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 44 

Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av pleie og omsorg til den 

døende pasienten? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 45 

Den palliative pasientjournalen inneholder dokumentasjon av etiske og juridiske 
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aspekter vedrørende pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

 

Kvalitetsindikator 46 

Den palliative pasientjournalen inneholder en tverrfaglig behandlingsplan? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 47 

Den palliative pasientjournalen inneholder en oppfølgningsvurdering? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 48 

Innen 24 timer etter innleggelse foreligger dokumentasjon av en første vurdering av 

prognose, funksjonell status, smerte og andre symptomer, psykososiale symptomer og 

pasientens kapasitet til å ta avgjørelser? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 49 

Det foreligger dokumentasjon på at pasienter som ved innleggelse rapporterer smerte 

eller andre symptomer fikk tilfredsstillende smerte - og symptomlindring innen 24 timer 

etter innleggelsen? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 50 

Når en palliativ pasient skrives ut eller overføres, følger det epikrise med pasienten? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

 

Hovedområdet: Kvalitet og sikkerhet 

Kvalitetsindikator 51 

Det foreligger dokumentasjon på hvorvidt mål for kvalitetsforbedring er oppnådd? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

 

Hovedområdet: Rapportering av aktivitet for palliative tjenester 

Kvalitetsindikator 52 

Den palliative tjenesten benytter en database for å journalføre klinisk aktivitet? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

 

Hovedområdet: Utdanning 
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Kvalitetsindikator 53 

Alle studenter inne helse- og sosialfag har standardiserte læringsmål for grunnleggende 

opplæring i palliativ omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 54 

Alle fagpersoner innen helse- og sosialtjenesten har standardiserte læringsmål for 

kontinuerlig grunnleggende opplæring i palliativ omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 55 

Det finnes spesialopplæring i palliativ pleie og omsorg for fagpersoner som arbeider i en 

tjeneste som tilbyr spesialisert palliativ pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

Kvalitetsindikator 56 

Det finnes et tilbud om kontinuerlig spesialopplæring i palliativ pleie og omsorg for 

fagpersoner som jobber i en tjeneste som tilbyr spesialisert palliativ pleie og omsorg? 

I meget stor grad: I stor grad: I noen grad: I liten grad:   Ikke i det hele tatt: 

 

Gi en kort kommentar til om du vurderer de overnevnte kvalitetsindikatorene samlet 

sett som nyttige og gjennomførbare? 

 

 

 

 

 

Til slutt ber jeg om litt bakgrunnsinformasjon: 

 

Kjønn:  Kvinne    Mann 

 

 

Hvilke profesjon tilhører du? 

 Sykepleier 

 Lege 

 Sosionom 
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 Psykolog 

 Fysioterapeut 

 Prest 

Hvilke videreutdanning/spesialistutdanning har du? 

 Onkologi 

 Palliasjon 

 Anestesi 

 Intensiv 

 Indremedisin 

 Kirugi 

 Hematologi 

 Psykiatri 

 Administrasjon og ledere 

 

Hvilke type enhet er du leder for? 

 Palliativ avdeling/seksjon 

 Palliativt team 

 Palliativ sengepost 

 Palliativ poliklinikk 

 Onkologisk avdeling/seksjon 

 Medisinsk avdeling/seksjon 

 Kirurgisk avdeling/seksjon 

 Annet:______________ 

 

Hvor lang erfaring har du med klinisk palliasjonsarbeid? Angi i antall år. 

 

 

 

 

Hvor lange erfaring har du som leder for klinisk palliasjonsarbeid? Angi i antall år. 

 

 

 


