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Forord 
 
Denne rapporten viser resultatet av et landsomfattende modellprosjekt med læringsnettverk i 
allmennpraksis. Læringsnettverk som metode er kjent fra tidligere, men det er få erfaringer med 
bruk ved fastlegekontor   hvor tema bestemmes utfra en konsensus på kontoret. Rapporten viser 
at arbeidet kan gi bedring av tjenestene og økt tilfredshet hos leger og medarbeidere.  
 
Fastlegekontorene er små tverrfaglige arenaer i kommunen, og prosjektet tar utgangspunkt i at 
alle som arbeider sammen i enheten, skal trekkes med i systematisk arbeid, under veiledning 
utenfra. Dette har vært en av suksessfaktorene i arbeidet.  
 
Prosjektet er ledd i Legeforeningens arbeid for å fremme praksisnær kvalitetsutvikling på 
legekontor og legevakter. Kvalitetsfondet har vært helt sentralt i dette prosjektet og i det 
langsiktige arbeidet med å utvikle forbedringsmetoder. Legeforeningens overordnede mål har 
vært å etablere en organisasjon som kan være en ressurs og pådriver for kvalitetsutvikling i 
allmennpraksis, et Senter for allmennmedisinsk kvalitet. Læringsnettverk vil være en av 
arbeidsmåtene i   kvalitetsarbeidet.  
 
Vi ønsker at disse erfaringene skal bli en sentral byggestein i videre utvikling av et senter for 
allmennmedisin. 
 
 
Marit Hermansen 
Leder Norsk forening for allmennmedisin 
Leder for styringsgruppe SAK-innhold 
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Sammendrag  
 
Fra 2010 til 2012 har det pågått et utviklingsprosjekt i Legeforeningen med mål å utarbeide og 
utvikle det faglige innholdet av et framtidig Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK). Et 
hovedfokus i prosjektet var å planlegge implementering av systematisk forbedringsarbeid i egen 
praksis. Man valgte å tilby fastlegekontorer å delta i læringsnettverk for å komme i gang med 
eller fortsette slikt forbedringsarbeid. 
 
Etter en pilot med to læringsnettverk med fire fastlegekontorer i Telemark, har 27 legekontorer 
drevet systematisk forbedringsarbeid, fordelt på sju læringsnettverk, fra Troms i nord til 
Agderfylkene i sør. Før oppstart av læringsnettverkene ble det på hvert kontor gjennomført en 
kartlegging av hvordan legekontoret var organisert ved bruk av metoden Maturity Matrix. 
 
Overordnet tema for forbedringsarbeidet var bedre organisering av eget kontor. Hvert kontor 
valgte selv hva de konkret skulle arbeide med ut fra hva de syntes var relevante og aktuelle for 
seg. Med flere ulike temaer i hvert læringsnettverk ble undervisning og fokus til dels spredt. 
De to vanligste temaene ble prosedyrer og implementering av kunnskapsbasert praksis. 
 
Dersom det etterhvert blir stor interesse for deltakelse i læringsnettverk, anbefaler vi å invitere 
legekontorer til læringsnettverk med spesifikke temaer. Det vil gjøre det lettere å finne de rette 
forbedringsverktøyene og måleparametre, det blir enklere for veilederne og det gir bedre 
mulighet for å dokumentere endringer med målinger.   
 
Det ble rekruttert to veiledere til hvert av de sju læringsnettverk, totalt tre helsesekretærer og 11 
fastleger. De gjennomgikk et to-dagers kurs med fokus på veiledning av forbedringsprosesser. I 
hvert læringsnettverk ble det gjennomført tre fellessamlinger, hver på tre til fem timer. 
Veiledningen mellom samlingene skjedde ved mail og telefon. 
 
Deltakelsen i læringsnettverkene ble evaluert ved et spørreskjema til alle ved de deltakende 
kontorene. Av 101 som svarte ønsket 87 (86 %) å delta i nye læringsnettverk med begrunnelse 
av at det var stimulerende å jobbe sammen med andre legekontor og at det var fordel å være i et 
prosjekt for å klare å gjennomføre endringsarbeidet. 14 (14 %) svarte på spørsmålet med «nei» 
eller «vet ikke» eller lot være å svare, og de som ga begrunnelse mente tok for mye tid og at de 
heller ville bruke tid på internmøter på legekontoret.  
 
Erfaringer fra veilederne ble innhentet både ved et spørreskjema og ved muntlige 
tilbakemeldinger under en erfaringssamling med veilederne. På spørsmål om de kunne tenke seg 
å være veileder i et nytt læringsnettverk svarte 13 (93 %) at de ønsket det da de opplevde det 
lærerikt og inspirerende. 
 
Hvert fastlegekontors sluttrapport ble vurdert med et evalueringsverktøy (BREIN) som er 
utviklet for evaluering av sluttrapporter i Legeforeningens gjennombruddsprosjekter. Det ble 
tilpasset våre læringsnettverk underveis i prosjektet. Det var stor spredning i skår både på 
enkeltkriterier og samlet. Av de 25 sluttrapportene i hovedprosjektet ble seks (24 %) klassifisert 
som vellykkede, 12 (48 %) som lovende og sju (28 %) som usikre.  
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Vi vil anbefale Legeforeningen å fortsette med forbedringsarbeid i læringsnettverk med 
fastlegekontorer med tidsrammer som er mulig for legekontorene å delta på. Med mer ferdige 
opplegg og mer erfarne veiledere kan vi forvente bedre og målbare resultater. I dette prosjektet 
var det mye som “ble til underveis”, noe som gjorde det utfordrende å være veiledere.  
 
Vi ser nødvendigheten av at noen koordinerer og leder arbeidet med læringsnettverk. 
Nettverkene trenger støtte utenfra til forbedringskunnskap og forbedringsmetodikk. En av 
veilederne skrev det slik i evalueringen: “Skal læringsnettverk bli en basis for kvalitetsarbeid ved 
norske legekontorer, er en helt avhengig av at det blir etablert en institusjon som kan være 
ansvarlig for dette, bl.a. med utdanning av veiledere.”  
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Bakgrunn, mål og virkemidler  
 

Bakgrunn  

Fra 2010 til 2012 har det pågått et utviklingsprosjekt i Legeforeningen med mål å utarbeide og 
utvikle det faglige innholdet av et framtidig Senter for allmennmedisinsk kvalitet (SAK). 
Prosjektet ble kalt «SAK-innhold» og ble finansiert gjennom Legeforeningens fond for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og det var forankret i de allmennmedisinske foreninger 
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Allmennlegeforeningen (AF), så vel som i 
Legeforeningens ledelse. 
 
Et hovedfokus i prosjektet var å planlegge implementering av systematisk forbedringsarbeid i 
egen praksis. Man valgte å tilby fastlegekontorer å delta i læringsnettverk for å komme i gang 
med eller fortsette slikt forbedringsarbeid (1). 
 
Dette er beskrevet slik i invitasjonen (vedlegg 1): “SAK satser på bruk av læringsnettverk som 
metode for kvalitetsutvikling. Vi inviterer derfor legekontoret ditt til å bli med i et 
læringsnettverk der flere legekontor jobber sammen om å forbedre kvaliteten av egen praksis.  
 
I hvert læringsnettverk vil det delta 3-4 legekontor, som velger forbedringsområder i samarbeid 
med veileder fra SAK. Planlagt oppstart er januar 2012 med kartlegging av hvilket utgangspunkt 
hvert enkelt kontor har for kvalitetsarbeid. Seinere blir det tre nettverkssamlinger fra februar til 
september 2012, 4 timer hver gang.”   
 

I SAK-innhold hadde vi først en tanke om å lage “forbedringspakker” omkring enkelte 
allmennmedisinske problemstillinger, og invitere fastlegekontorer til å delta i læringsnettverk 
om det enkelte tema etter modell av hva som er gjort i andre land (2, 3, 4). Erfaringene fra testing 
av verktøyet Maturity Matrix (MM) gjort i vårt arbeid i SAK-prosjektet var imidlertid så positive 
at vi bestemte å legge opp til at det enkelte legekontoret etter en MM-gjennomgang selv valgte 
forbedringsområde innen organisering og drift av eget legekontor (5). Vi antok at det ville øke 
eierskapet til forbedringsarbeidet, og at det var viktigere enn fordelene med å invitere til 
læringsnettverk om et på forhånd definert tema. 
 
Det er lite erfaring fra læringsnettverk der tema ikke var bestemt på forhånd og også få 
erfaringer med gjennomføring av læringsnettverk med fastlegekontorer. Derfor var det ønske om 
å gjøre en pilot med læringsnettverk, før dette ble gjennomført i større skala nasjonalt. Piloten 
kom imidlertid i gang senere enn planlagt og ble derfor ikke avsluttet før de andre nettverkene 
kom i gang, og den ble dermed ikke en fullverdig pilot.  

 

Mål  

Målet med gjennomføring av læringsnettverkene, både i piloten og i den nasjonale satsningen, 
var å teste ut og høste erfaringer fra gjennomføring av små læringsnettverk med fastlegekontorer 
hvor temaer i læringsnettverk ble bestemt etter bruk av Maturity Matrix-verktøyet ved det 
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enkelte legekontor. Underveis i prosjektet ble det også et mål å teste ut et tilpasset 
evalueringsverktøy for sluttrapporter (BREIN-14) som i sin opprinnelige form ble laget for 
vurdering av Legeforeningens gjennombruddsprosjekter (BREIN-20). 
 

Verktøy og virkemidler  

Læringsnettverk (1-4, 6- 9)  

Det finnes mange rapporter om at læringsnettverk kan være en nyttig måte å organisere lokalt 
forbedringsarbeid på. Også erfaringer fra Norge (Læringsnettverk i Sogn og Fjordane i 2006 og 
kvalitetsindikatorprosjekt i Grenland i 2010-11) viser at grupper med både leger og 
medarbeidere fra flere fastlegekontor gir god læringsarena og mulighet for systematisk 
opplæring i forbedringsarbeid.  
 
Maturity Matrix (5, 10, 11) 

MM er et kvalitetsverktøy som stimulerer til diskusjon om hvor velorganisert legekontoret er og 
gjennomføres med veileder på et møte med legene og medarbeiderne på eget legekontor. MM 
kan beskrives som en strukturert diskusjon om hvilket nivå kontoret befinner seg på for sju ulike 
organisatoriske temaer:  

 
A. Kunnskapsbasert praksis: Innhente kunnskap om best mulig praksis, dele denne og 

vurdere praktisk brukbarhet og kvalitet 
B. Pasientdata: Koding, analyse og regelmessig gjennomgang av journaldata og andre 

konsultasjonsdata 
C. Personalpolitikk: Ansettelse, ansvars- og arbeidsdeling, mulighet for utvikling på jobben, 

og evaluering av den jobben som gjøres 
D. Teamarbeid: Kommunikasjon innen legekontoret ved bruk av møter, møtereferater og 

dokumenterte tiltak. 
E. Brukerperspektiver: Pasienters erfaringer og synspunkter, strategier for håndtering av 

klager, avvik og feilbehandling 
F. Forbedringsarbeid: Kvalitetsforbedring rettet mot pasientbehandling og praksisdrift 

(kvalitetssirkler, Plan-Do-Study-Act-sirkler, PDSA-sirkler). 
G. Prosedyrer: Dokumentasjon av prosedyrer for praksisdrift og pasientbehandling 

 
Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring  

Ulike metoder og verktøy for praktisk forbedringsarbeid skulle tas i bruk i prosjektet. Det ble 
henvist til Helsebibliotekets nettsider om “Kvalitetsverktøy på fastlegekontoret” (12). 
 
MedRave4 (13) 

MedRave4 er et elektronisk uttrekksprogram fra elektronisk pasientjournal (EPJ) som er tatt i 
bruk i Sverige, og som nylig er testet ut ved noen fastlegekontorer med ulike journalsystemer 
brukt ved allmennlegekontorer i Norge. MedRave4 gir datamateriale til å følge opp hvordan 
legekontoret arbeider med pasientbesøk, diagnosesetting/forskrivning av legemidler, lab-
analyser, kontinuitet, henvisninger, sykmeldinger og livsstilsfaktorer. Det gir også rapporter for 
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spesifikke kroniske sykdommer og oppfølgingen av disse. Det gjelder sykdommer som astma, -
KOLS, diabetes, hypertoni, ischemisk hjertesykdom, atrieflimmer og hjertesvikt. 
 

Etter- og videreutdanning 

Legene i læringsnettverket skulle få tellende poeng i videre- og etterutdanningen enten som 
tverrfaglig forbedringsarbeid ved legekontor eller som prosjektarbeid ved legekontor. 
 

 
Gjennomføring 
 

Invitasjon og deltakere 

Alle fastlegekontorer i Telemark og i Larvik fikk februar 2011 invitasjon til å delta i 
læringsnettverk som en pilot før hovedprosjektet. Bare fire legekontorer meldte sin interesse, og 
det ble satt i gang to læringsnettverk i Telemark.  
 
Nettverk i piloten  Veiledere Kontorer 
Midt-Telemark Kristin 

Prestegaard, 
Bjørnar Nyen 

Storgata legesenter, Notodden 
Sauherad legesenter, Gvarv 
 

Grenland Kristin 
Prestegaard, 
Bjørnar Nyen 

Porsgrunn legesenter, Porsgrunn 
Borgeåsen legesenter, Skien 
 

Tabell 1: Oversikt over læringsnettverk i Telemark 2011/2012 som pilot til læringsnettverk i  
                  regi av SAK-prosjektet  
 
Alle fastleger i Norge fikk invitasjon i august 2011 til å delta i læringsnettverk for å forbedre 
kvaliteten av egen praksis (vedlegg 1). Legekontorene måtte forplikte seg til å delta på hele 
læringsnettverket over 8 måneder, minst tre fra hvert legekontor delta på fellessamlingene, med 
både lege og medarbeider, og alle på kontoret delta på det første kartleggingsmøtet på 
legekontoret.   
 
76 legekontorer meldte sin interesse. Pga utfordringer med få veiledere samt reiseavstander for 
veiledere og mellom kontorene, fikk 27 kontorer tilbud om å være med, fordelt på sju 
læringsnettverk. 26 gjennomførte Maturity Matrix og 25 av dem deltok i læringsnettverkene 
(Tabell 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

Nettverk Veiledere Kontorer 
Troms 
  
 

May Brith Lund, 
Sirin Johansen 

Langnes legesenter, Tromsø  
Nordbyen legesenter; Tromsø 
Senjalegen, Silsand 
 
 

Nord 
Trøndelag   

Jannike Reymert, 
Ellen W Dybvik 

Kirkegata legesenter, Levanger 
Høvdinggården legekontor, Steinkjer 
Bakklandet legekontor, Namsos 
 
 

Sogn og 
Sunnfjord 

Lars Moland, 
Einar Hovlid 

Sogndal legesenter 
Aurland legekontor 
Legegruppa sms Florø   
 
 

Stavanger   Janecke Thesen, 
Ove Lind 

Storhaug legesenter, Stavanger 
Dr. Geir Henanger, Stavanger 
Tau legesenter, Tau 
Rådhusgaten legegruppe, Jørpeland 
 

Agder   Mark Fagan,  
Sigrun Thorkildsen 

Vestre Torv legesenter, Kristiansand 
Trekanten legesenter, Kristiansand 
Sørlandsparken legesenter, Kristiansand 
Tromøy legesenter, Arendal 
 

Buskerud   
 

Anne Hilde Crowo,  
Eli Simonsen 

Gulskogen legesenter, Drammen  
Solbergmoen legekontor, Nedre Eiker 
Stasjonsgata legekontor, Hokksund, Øvre Eiker 
Ringerike medisinske senter, Ringerike 
 

Asker/ 
Bærum 

Gunnar Frode Olsen,  
Hilde M Berge 

Hagaløkka legekontor, Asker 
Holmenlegene, Asker 
Trekanten legesenter, Asker 
Skui legekontor, Bærum 
 

Tabell 2: Oversikt over læringsnettverk i regi av SAK-prosjektet i 2012 
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Veiledere 

For piloten i Telemark var en fastlege og en tidligere fastlege veiledere, begge med mye 
veiledningserfaring. 
 
Det var et ønske om å ha to veiledere i hvert læringsnettverk, fortrinnsvis en medarbeider og en 
lege. Vi mente det ville gi bedre legitimitet inn mot legekontorene og i tillegg være en hjelp for 
veilederne å ha en å diskutere med underveis. I september 2011 ble det sendt ut invitasjon til å 
være veiledere i SAKs læringsnettverk. Invitasjonen ble sendt til veilederne i allmennmedisin og 
samfunnsmedisin, turnusgruppeveiledere, veiledere i “KoKo” prosjektet, veiledere i 
Helsesekretærforbundet, praksiskoordinatorer og praksiskonsulenter (vedlegg 2). 
 
Det ble rekruttert 14 veiledere, 11 fastleger og 3 helsesekretærer. I november 2011 ble det 
gjennomført en to dagers veiledersamling med kort innføring i temaer som systematisk 
forbedringsarbeid, veiledning i endringsarbeid, gruppeprosesser og metoder og verktøy. Det ble 
utarbeidet et kompendium for veilederne (vedlegg 3), og opprettet en nettside med samling av 
dokumenter og ressurser for læringsnettverkene. I tillegg kunne veilederne ta kontakt med 
prosjektgruppa i SAK for støtte og hjelp. 
 

Læringsnettverkene 

Læringsnettverkene i Telemark ble gjennomført fra mai 2011 til mai 2012 med to timers 
oppstartsmøte på hvert legekontor, tre fellessamlinger i hvert læringsnettverk og en times besøk 
av veileder på hvert kontor ved siden av kontakt på e-post og telefon mellom samlingene.  
 
Tilsvarende ble gjennomført for de 7 læringsnettverkene i løpet av 2012, men for det meste uten 
besøk av veilederne mellom fellessamlingene, dette av ressursmessige hensyn.  
 
Oppstartsmøtet bestod av kartlegging av hvordan legekontoret er organisert ved bruk av 
metoden Maturity Matrix. Referat fra møtet ble skrevet og legekontoret fikk en graf over 
legekontorets skår sammenliknet med gjennomsnittskår fra MM-gjennomganger ved andre 
legekontorer i Norge. (Figur 1) Dette dannet grunnlaget for legekontorets valg av tema for 
forbedring. 
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Figur 1: Eksempel på tilbakemelding til et legekontor etter Maturity Matrix-gjennomgang. Egen  

  skår (røde søyler) sammenlignet med gjennomsnitt fra totalt 42 norske fastlegekontorer  
 (blå søyler) på de temaene. 

 
Varigheten av fellessamlingene i nettverket var på tre til fem timer, de fleste på ettermiddag. Før 
første fellessamling skulle legekontorene ha bestemt tema for forbedring.  Hovedinnholdet i 
samlingen var resultatet av MM, hvordan hvert legekontor hadde kommet fram til tema, mål og 
tiltak. Hovedfokus på andre fellessamling var presentasjon fra hvert legekontor på fremdriften i 
arbeidet med innspill fra de andre legekontorene. Det ble satt av tid til gruppearbeid for hvert 
legekontor. Som forberedelse til siste fellessamling skulle legekontorene utarbeide en 
sluttrapport etter en tilsendt mal hvor de oppsummerte prosjektmål, gjennomføring, tiltak, 
erkjennelser, hva de hadde lært og veien videre (Vedlegg 4). 
 
Det praktiske arbeidet for legekontorene med deres forbedringstema ble gjort mellom 
fellessamlingene.  
 
Bare enkelte legekontorer tok i mot tilbudet om installering av MedRave4, og dette verktøyet ble 
derfor i liten grad brukt i læringsnettverkene. 
 
Etter siste fellessamling fikk legekontorene tilsendt et spørreskjema med syv spørsmål om 
erfaringer fra deltakelse i læringsnettverk (vedlegg 5). Dette skulle alle legene og medarbeiderne 
på legekontoret besvare, også de som ikke hadde deltatt på fellessamlingene.  
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Erfaringer og resultater 
 

Maturity Matrix 

I prosjektet gjennomførte til sammen 30 legekontorer gjennomgang med Maturity Matrix, fire fra 
piloten i Telemark og 26 i hovedprosjektet. Gjennomsnittskår på de syv ulike temaene vises i 
figur 2. Kontorene skåret lavest på “Brukerperspektiver” (gjennomsnitt 2,8) og “Pasientdata” 
(gjennomsnitt 3,4), mens gjennomsnittsskår for alle temaene samlet var 3,9. Vi vet at 
fastlegekontorer i liten grad tar med brukere i utviklingsarbeid ved eget kontor og at de heller 
ikke i særlig grad bruker pasientdata systematisk.  
 
Kontorene skåret seg høyest på forbedringsarbeid (gjennomsnitt 4,5). Vi tror at det er uttrykk for 
at mange fastlegekontorer arbeider med å forbedre drift av eget kontor. Dessuten vil kontorer 
som allerede har fokus på forbedringsarbeid i større grad melde seg på et opplegg som dette.   

 

 
Figur 2: Gjennomsnittskår på de syv temaene i Maturity Matrix ved 30 kontorer i SAKs  
          læringsnettverk. Fire kontorer i piloten og 26 i hovedprosjektet. 
 

Forbedringstemaer og resultater 

Tema for forbedring på hvert legekontor ble valgt etter at kontoret hadde gått gjennom Maturity 
Matrix.  De valgte selv hvordan de skulle jobbe med temaet og hvordan de skulle organisere 
arbeidet. Veilederne kom med innspill ved behov. Vår erfaring var at de fleste legekontorene i 
stor grad jobbet selvstendig uten behov for hjelp underveis. 
 
Resultatene fra læringsnettverkene er oppsummert i tabell 3 med oversikt over valgte 
forbedringsområder, målsettinger, tiltak og resultater for hvert legekontor.  
Alle kontorene fullførte sine prosjekter og skrev en sluttrapport. 
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Legekontor Forbedrings- 

område 
Målsetting Tiltak Resultat 

Sauherad 
legesenter 
(pilot) 

Kunnskaps- 
basertpraksis 
Pasientdata 
 
 
 
Bruker 
perspektiv 
 

Kartlegge og 
evaluere 
forskrivning av A- 
og B-preparater for 
de enkelte 
fastlegelister. 
Kortere ventetid på 
legetime. 

NEL tilgang til alle på 
legekontoret 
Diskutere statistikk over 
forskrivning av A og B 
preparater for hver lege. 
Gjennomføre 
spørreundersøkelse om 
pasienttilfredshet 
Innføre time-samme-dag 
Installere betalingsterminal 
 

Laget rutiner for 
forskrivning av A og B 
preparater. 
 
 
Kontoret har fått kortere 
ventetid på legetime og 
generelt blitt bedre 
tilgjengelig  

Storgata 
legesenter 
Notodden 
(pilot) 

Bruker 
perspektiv 

Kortere ventetid på 
telefon. 
Mer fleksibel 
timebestilling 

Gjennomføre 
spørreundersøkelse om 
pasienttilfredshet. 
Innføre time-samme-dag 
Installere betalings-terminal 
 

Betydelig kortere ventetid 
på legetime og kortere 
ventetid på telefon 
 

Porsgrunn 
legesenter 
(pilot) 

Teamarbeid  Få belyst og 
forbedre 
teamarbeidet på 
legekontoret 
 

2 dagers internseminar med 
gjennomgang av et anerkjent 
forbedringsverktøy om 
kulturelle mønstre med 
fokus på relasjoner og å ta 
beslutninger. 
Gjennomføre et 
fokusgruppe-intervju med 
pasienter om deres 
erfaringer med lege-
kontoret som et team. 
 

Variasjon blant legene i 
hvordan de følger opp 
felles beslutninger.  Ble 
definert ønskede 
endringer for relasjoner og 
beslutninger.  
Avdekket svikt i kunnskap 
om antikoagulasjons-
behandling hos pasientene.  
Økt forståelse for 
pasienters behov 

Borgeåsen 
legesenter 
(pilot) 

Bruker 
perspektiv 

Finne ut hva 
pasientene mener 
om legesenteret og 
vurdere tiltak etter 
det. 

Gjennomføre tre 
fokusgruppe-intervju med 7 
- 8 pasienter i hver gruppe.  
På et kontormøte bestemme 
hvilke tiltak som skal 
gjennomføres. 

Venterommet fikk Ris og 
Ros postkasse, nye leker, 
rullestol, rød stripe på 
gulvet for å markere 
avstand til ekspedisjons-
luka. 
Medarbeiderne gir løpende 
info om forventet ventetid 
på venterommet. 
Legene skiver ut 
medisinlister til pasientene 
 
 

Langnes 
legesenter 

Kunnskaps 
basert praksis 
 
Prosedyrer 
 
Teamarbeid 

Skrive ned rutiner 
og bli enige om 
hvordan oppgaver 
skal fordeles internt 
på kontoret 
Lage en plan for 
personal- og 
kontormøter 

Ta i bruk Telefonråd, NEL, 
TrinnVis og MedRave4 
 
 
 
 
Starte med fellesmøter med 
leger og medarbeidere 

TrinnVis er implementert 
mht til rutiner og arbeids-
oppgaver for med-
arbeiderne. De har fått 
felles forståelse av 
oppgavene 
Telefonråd er tatt i bruk. 
Personalmøter og 
fagmøter innført 
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Nordbyen 
legesenter 

Kunnskaps 
basert praksis 
Pasientdata 
 
 
 
 
 
Forbedrings-
arbeid 

Ha økt kunnskaps-
basert praksis 
Forbedre praksis 
ved hjelp av 
pasientdata  
 
 
 
Systematisere 
internkontroll-
rutiner 

Ta i bruk av NEL og 
Telefonråd for 
medarbeiderne.  
Ta ut pasientstatistikk med 
MedRave4 for besøk, 
diabetesbehandling, 
diagnoser og bruk av 
laboratoriet. Diskutere 
tallene på fagmøter og gjøre 
evt endringer. 
Registrere alt medisinsk 
utstyr i TrinnVis 
  

Medarbeiderne bruker 
daglig Telefonråd.  
Legene erfarer at statistikk 
fra egen praksis gir god 
oversikt over egen praksis 
og godt utgangspunkt for å 
forbedre praksis. 
Registreringen av 
medisinsk utstyr i TrinnVis 
er fullført. 

Senjalegene Bruker 
perspektiv 
 
Personal 
politikk 
 
Prosedyrer 
 
Teamarbeid 

Være faglig 
inspirerende og 
nyttig for å forbedre 
tilbudet til 
pasientene og bedre 
kvaliteten på 
tjenesten 

Gjennomføre bruker-
undersøkelse med NorPEP  
 
Gjøre medarbeider 
undersøkelse.  
 
Installere Telefonråd. 
 
Lage faglige og 
administrative prosedyrer  
 
Starte med faste møter og 
fagdager 

Bedre tilgjengelighet for 
pasientene ved 
timebestilling på sms og 
informasjon på ny 
hjemmeside på nettet. 
Laget rutiner for faglig 
oppdatering av 
medarbeidere.  
Telefonråd er tatt i bruk. 
Forbedret informasjonsflyt 
med nedskrevne rutiner og 
prosedyrer som er lagt på 
fellesserver. 
Faste møter og fagdager 
 

Bakklandet 
legekontor 

Bruker  
perspektiv 
 
 
Forbedrings-
arbeid 
 

Øke kvaliteten på 
tjenestene som 
leveres 

Gjennomføre to bruker-
undersøkelser. 
Innføre Time-Samme-Dag og 
timebestilling på sms. 
Installere betalingsautomat. 
Lage hjemmeside 
Lage avviksperm. 
Starte med intern-
undervisning for byens tre 
legekontor 

Bedre tilgjengelighet for 
pasientene gjennom  
Time-Samme-Dag og sms 
bestilling. 
Arbeidsdagen er blitt 
lettere for medarbeidere.  
Bedre samhold på 
kontoret. 
Bedre samarbeid mellom 
legekontorene i området. 
 

Høvding-
gården 
legekontor 

Prosedyrer 
 
 
 
 
 
Kunnskaps 
basert praksis 
 
 
 
Teamarbeid 
 

Bedre kvaliteten på 
journalene 
Skrive ned 
arbeidsrutiner for 
medarbeidere 
 
Øke faglig 
oppdatering 
 
 
 
Forbedre samarbeid 
med hjemme-
sykepleien 

Oppdatere 
pasientpersonalia, faste 
medisiner og tidligere 
sykdommer i journalen. 
Utarbeide prosedyrer for 
hver arbeidsstasjon for 
medarbeiderne. 
Gjennomgang av akutt 
medisinske tilstander 
 
 
Fellesmøte med 
hjemmesykepleien for å lage 
rutiner for samarbeid 
 

Måling før og etter viser at 
opplysningene i journalen 
er klart blitt bedre. 
Laget skriftlige prosedyrer 
for hver arbeidsstasjon. 
Legene og medarbeidere 
har gjennomført akutt 
medisinsk kurs og 
kontoret har repetert 
hjerte/lunge rednings-
prosedyrer 
Laget skriftlige prosedyrer 
for samarbeid og fått til en 
liten forbedring av 
samarbeidet 
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Kirkegata 
legesenter 

Teamarbeid 
 
 
 
Kunnskaps 
basert praksis 
 
Prosedyrer 

Redusere sjansen 
for feil i hverdagen 
og gjøre hverdagen 
lettere for alle 

Starte med faste 
personalmøter, driftsmøter 
og medarbeidersamtale 
 
Starte med Telefonråd 
 
Gjennomgå takstbruk ved 
medarbeiderråd  
Oppdatere rutiner for 
nyansatte 

Bedre struktur og ledelse 
på personal og driftsmøter. 
Satt av datoer for 
medarbeidersamtaler 
Telefonråd er tatt i bruk 
Bedret kvaliteten av 
takstbruk  
Oppdatert rutiner for 
nyansatte og deres 
arbeidsoppgaver 

Sogndal 
legesenter 

Prosedyrer 
Kunnskaps 
basert 
praksis 

Få oversikt over 
materiale og utstyr 
som brukes ved 
sårskift og 
optimalisere 
sårbehandling 

Lage prosedyrer for sårstell 
til brannsår, tørre sår, våte 
sår og sår ved suturer. 

Godt i gang med 
implementering av nye 
sårprosedyrer. Registrert 
60 % programoppfylling.  

Aurland 
legekontor 

Kunnskaps 
basert 
praksis 

Bedre kvaliteten på 
telefonråd 
Gi medarbeidere 
større faglig 
trygghet 
Mer riktig takstbruk 
ved medarbeiderråd 

Ta i bruk Telefonråd 
Gjennomgå alle telefonråd 
over 14 dager med direkte 
tilbakemelding  
Registrere årsaker til at 
pasienter ringer før og etter 
innføring av Telefonråd 

Telefonråd er tatt i bruk. 
Medarbeiderne opplever 
større kompetanse og 
trygghet og de 
dokumenterer rådene i 
journalen. 
Forbedret intern 
undervisningen på 
kontoret 

Legegruppen 
SMS 
(Sunnfjord 
Medisinske 
Senter) 

Bruker 
perspektiv 

Forbedre 
tilgjengelighet 
til fastlegen og på 
telefon. 
Finne ut hva 
pasientene mener 
om legesenteret 

Gjennomføre 
brukerundersøkelse. 
Registrere årsaker til at 
pasienter ringer 
Informere i media om hva 
legekontoret gjør av 
kvalitetsarbeid 

Forbedret tilgjengelighet 
ved innført elektronisk 
pasientkonto med 
bestilling av time, resept 
og dialog med fastlegen 
 

Storhaug 
legesenter 

Forbedrings-
arbeid 
Bruker-
perspektiv 

Kartlegge 
tidsbruken på 
funksjoner i 
resepsjonen for å 
optimalisere 
tidsbruken på best 
mulig måte. 

Gjennomføre registrering av 
medarbeidernes 
arbeidsoppgaver i resepsjon 
og gjøre aktuelle endringer 
for timebestilling og 
betaling. 
 

Innført elektronisk time 
bestilling. Ikke registrert 
noen endring i tidsbruk for 
medarbeidere da SMS-
tjenesten ikke fungerte 
optimalt. 
Bestilt betalingsautomat. 

Dr Geir 
Henanger 

Prosedyrer Etablere rutiner for 
forskriving av B-
preparater og 
redusere 
forskrivning. 
Øke tilbudet til 
pasienter med akutt 
behov time samme 
dag. 

Gjennomgå årlig statistikk 
for resept forskrivning. 
Lære pasientene å bestille 
time for å få utskrevet B 
preparater. 
 

Redusert forskrivning av 
B-preparater. 
Lettere å få akutt time 
samme dag.  
 

Tau 
legesenter 

Bruker 
perspektiv  
 
Prosedyre 
 

Bedre/øke 
tilgjengeligheten for 
pasientene ved å 
frigjøre personaltid. 
Avlaste 
medarbeiderne 

Installere betalingsautomat 
og registrere tidsbruk for 
betaling og dagsoppgjør før 
og etter  

Personalet har fått bedre 
tid til andre oppgaver 
grunnet betalingsautomat.  
Bedret tilgjengelighet for 
pasientene med kortere 
responstid på telefon og 
oppmøte 
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Rådhusgaten 
legegruppe 

Forbedrings-
arbeid 

Forbedre oversikten 
i journalene 

Medarbeidere og leger 
oppdaterer journaler om 
pårørende, telefonnummer, 
faste medisiner og tidligere 
sykdommer 

Forbedring av oversikten i 
journalen målt ved tre 
tellinger. 

Vestre Torv 
legesenter 

Prosedyrer Gjennomgang av 
HMS perm 
Mer aktiv bruk av 
avviksperm 

Gjennomgå HMS permen og 
fordele ansvarsområder. 
Egen hylle for 
avviksmeldinger 
 

Systematisert arbeidet 
med HMS og avviks 
registrering 

Sørlands-
parken 
legesenter 

Teamarbeid 
Prosedyre 

Forbedre intern 
kommunikasjon, 
samordne flyt av 
informasjon 

På fellesmøter gå gjennom 
ulike tema og samordne 
tiltak 

Samordnet sykmeldings 
praksis og informasjons 
kanal. Bedre struktur på 
timebøker, flere ø.hjelp 
timer, mindre belastning 
på medarbeidere 
 

Tromøy 
legesenter 

Prosedyre Ta i bruk TrinnVis Fordele oppgaver til alle på 
kontoret for ulike deler av 
TrinnVis. 
 

Ferdig med ca 50 % av 
arbeidet. 
Gjennomført medarbeider- 
Samtaler 
 

Trekanten 
legesenter 
Kristiansand 

Prosedyre Skrive prosedyrer 
for HMS og avviks 
håndtering 
 

Laget avviks meldingsbok Har startet med arbeidet, 
ikke fullført 

Gulskogen 
legesenter 

Kunnskaps 
basert praksis 

Sikre god kvalitet på 
telefon rådgivning, 
øke tryggheten hos 
medarbeidere   

Lage skriftlige råd om 10 
vanlige problemstillinger. 
Gjennomgå disse i plenum.  
Skåre sin egen trygghet for 
problemstillingene før og 
etter opplæring 
 

Medarbeiderne økte sin 
trygghet etter gjennomgått 
opplæring. Legene ble mer 
trygge til medarbeidernes 
rådgivning. 

Stasjonsgata 
legekontor 

Bruker 
perspektiv 

Bedre kvaliteten på 
tjenestene til 
pasientene og 
trygge pasientene 

Gjøre en bruker 
undersøkelse for å finne 
hvor kontoret bør bedre sine 
tjenester.  

Gjennomført endringer 
med aircondition på 
venterommet, 
”slusemuligheter” for å 
redusere smittefare. 
Større fokus på røyking og 
overvekt i konsultasjon 
 

Solbergmoen 
legekontor  

Forbedrings 
arbeid 

Bevisstgjøre 
håndtering av 
taushetsplikt 

Fellesmøter med 
gjennomgang av regelverk. 
Skrive informasjon til 
pasienter og pårørende om 
taushetsplikten. 
Skjerme luka fra vente-
rommet. Aktivere 
skjermsparer på data-
skjermen for å redusere 
innsyn. Lage prosedyrer for 
håndtering av taushets-
plikten ved vanlige 
problemstillinger 
 
 

Har satt i verk alle 
prosedyrene som er 
nedskrevet.  Alle er blitt 
mer bevisst på 
taushetsplikten og 
håndtering av den. 
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Ringerike 
medisinske 
senter 

Teamarbeid Forbedre intern 
kommunikasjon på 
legesenteret 

Registrere innholdet i 
meldinger til legene. 
Gjennomgå prosedyrer for 
meldinger og håndtering av 
disse 
 

Alle er enige om 
prosedyrene og følger de 
bedre opp. 

Hagaløkka 
legekontor 

Prosedyrer Imøtekomme 
kravene om 
kvalitetssikring. 
Bevisstgjøre dette 
arbeidet for alle 
ansatte 

Implementere TrinnVis. 
Prosedyre for avviks 
håndtering. 
 

Felles gjennomgang og 
forståelse for fire 
hovedpunkter i TrinnVis. 
Felles gjennomgang av 
avviksmeldinger hver 4. – 
6. uke 
 

Holmen-
legene 

Prosedyrer Vi skal til enhver tid 
har oppdatert info 
og data om 
kontorets drift 

Systematisere prosedyrer 
om drift av kontoret og 
skrive dette ned i et 
dokument 
 

Alle prosedyrer er 
nedskrevet i et dokument 
 

Skui 
legekontor 

Bruker 
perspektiv 

Til enhver tid være 
lett tilgjengelig og 
hyggelig legekontor 
med høy medisinsk 
kvalitet og 
kompetanse 

Gjennomføre 
brukerundersøkelse og gjøre 
aktuelle endringer 
 
 

Gjort endringer i timeboka 
for å øke tilgjengeligheten. 
Økt bevissthet hos legene 
på å redusere ventetid på 
venterommet. 
Ny telefonsentral med 
nyttig informasjon til 
pasientene 
 

Trekanten 
legesenter 
Asker 

Prosedyre 
 

Vurdere og forbedre 
vår håndtering av 
akuttsituasjoner 

Gjennomføre risiko og 
sårbarhetsanalyse. 
Ta i bruk Telefonråd 
Kurs i Hjerte-Lunge-Redning 
(HLR) for alle på kontoret 

Laget og gjennomgått 
handlingsplaner ved 
hjertestans og anafylaktisk 
sjokk.  
Økt trygghet på HLR etter 
praktisk trening på 
kontoret 
 

Tabell 3. Legekontorenes forbedringsområder og resultater 
 
 

Valg av temaer   

Vi har i tabell 3 angitt hvilke organisatoriske temaer legekontorene har arbeidet med i 
læringsnettverkene. Inndelingen følger MM-verktøyet. Hvert legekontor valgte ett eller flere 
temaer. Fordelingen vises i figur 3. Omtrent halvparten av kontorene (48 %) arbeidet med 
prosedyrer og 10 av kontorene (34 %) arbeidet med brukerperspektiver. Bare to kontorer har 
arbeidet med pasientdata (7 %) og ett kontor med personalpolitikk. 
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Figur 3: Fordeling av organisatorisk temaer i læringsnettverkene- fire kontorer i piloten og 26 i  

  hovedprosjektet 
 

Deltakernes evaluering av læringsnettverkene   

 
Skriftlig evaluering av læringsnettverket 
En uke etter siste møte i læringsnettverket fikk hvert legekontor tilsendt et evalueringsskjema 
som alle legene og medarbeiderne skulle svare på (vedlegg 5).  18 av 29 legekontor svarte fordelt 
på 48 leger og 53 medarbeidere.  Flere kontorer fikk flere purringer. Et utdrag av 
tilbakemeldingene er samlet i tabell 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

2 
1 

7 

10 

5 

14 

A
n

ta
ll 

Fordeling av temaer i læringsnettverkene 



 
 

21 
 

Tema Skriftlige utsagn 
 

Hva har vært bra?  Å kunne dra nytte av andre legekontor 
 Utarbeide prosedyrer 
 Interessant å se hva som blir oppfattet og vektlagt fra forskjellig ståsted 
 Positiv, konstruktiv hjelp til å gjøre kvalitetsarbeid samt litt ”pisk” for å fullføre 
 Det skaper samhold og bedrer arbeidsmiljøet på kontoret. Alle har jobbet mot et felles 

mål.  
 Kjekt å møte andre kontorer og høre hva de har jobbet med 
 Det har vært veldig bra. Hatt godt av å bli ”røsket” opp i daglige rutiner. Sett viktigheten 

av å få satt ting i system. Interessant å bli skåret av en ekstern leder (MM). 
 Vi har kommet inn et fellesskap for kvalitetssikring og hele kontoret involveres. Så 

våkner man litt etter mange år i samme stabile praksis og finner føden ved å 
kvalitetssikre legearbeidet. 

 Fellesmøter, at vi kan ta opp ting som har ligget og ”murret”. Sette ord på ulike 
problemer. 

 Vi har fått fram utfordringene på kontoret på en konkret måte og fått mer kunnskap om 
hva vi må jobbe med for å fungere bedre sammen 

 Positivt med å gjennomføre forandringer med litt struktur i prosessen og gode impulser 
fra veiledere og annet legesenter. Bra med samarbeidsprosess også internt på 
legesenteret. 

 For kontoret har det styrket samarbeidet. For meg har det gitt ”blod på tann” 
 Har fått snakket om mange rutiner og prosedyrer og fått ordnet med en del av de tingene 

vi ville rette på 
 

Hva skulle ha vært 
gjort annerledes? 

 Gjerne jobbe i smågrupper på tvers av leger/medarbeidere 
 Avgrense oppgavene og avsette tid i hverdagen til arbeidet 
 Hatt bedre tid og flere fellessamlinger. Er da lettere å dra lasset sammen. En bør ha 

ansvaret på legekontoret for å skape litt ekstra engasjement som er viktig for å lykkes 
 Noe mer veiledning i valg av tema 
 Prosessen med å velge tema/arbeidsmåte gikk for fort for flere, dette gjorde at de ikke 

følte tilhørighet. Kanskje dere kunne stoppet oss, hjulpet oss til å se det 
 Mer ”seriøs” oppfølgning 
 Alle med på alle samlinger ville fått sterkere eierfølelse til prosjektet 
 Kun en gruppe som skulle ha gjort alt, ikke hele senteret 
 Kanskje man kunne konsentrert seg om samme tema 
 Lengre og grundigere forberedelser rettet mot hjelpepersonell. Mye av dette ble for 

teoretisk for dem. 

 Vi hadde to store endringer på kontoret utenom prosjektet, det tok tid og krefter. Det 
burde vært satt av mer tid til prosjektet. Vanskelig å finne tid for felles møtepunkter. 
Burde kanskje vært avklart om man måtte påregne å bruke tid utenom arbeidstid til 
prosjektet. 

Lykkes i å 
involvere alle på 
legekontoret 

 De fleste har vært involvert, men i ulik grad 
 Det har vi vært gode på. Vi har brukt personalmøter til informasjon. 
 Dette har vært et fellesprosjekt der alle har vært aktivt med 
 Det ble medarbeiderne som gjennomførte undersøkelsen. Det bidro til bevisstgjøring og 

teambuilding. 
 Medarbeiderne har hatt egne møter for å gå gjennom prosedyrer. Det vil vi fortsette med. 
 Synes at medarbeiderne har tatt tak uten at legene har involvert seg så mye 
 Sånn passe. Min opplevelse var at alle var ikke interessert. Det ble mye på enkelte når 

ikke alle bidro. 
 Dårlig, få involverte. Lite info til de som ikke var involvert 

 Det gikk veldig bra så lenge prosessen var i gang. Alle var meget fornøyd like etterpå. Ser 
at de som i utgangspunktet var minst interessert nå stiller seg mer negativ igjen. 
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Andre 
kommentarer 

 For at det skal være interessant å delta, må temaet være aktuelt for alle 
 Kanskje alle på kontoret skulle deltatt slik at en kunne ha lært seg tenkemåten samtidig 

og hjelpe hverandre underveis. Fokuset kunne blitt bedre og større. 
 Moro og lærerikt. En blir mer obs og tenker på annen måte. 
 Startmøtet med hele kontoret var helt topp. Vi legene fikk oppleve at det medarbeiderne 

hadde signalisert litt stønning på, ble noe spennende og kjekt for alle. Den starten var 
nyttig og lærerik. 

 Kvalitetsarbeid bør ha egen takst 
 Vi medarbeidere kommer til å fortsette med arbeidet med faste møter på kveldstid med 

forskjellige temaer 
 Morsomt at legene vil ha oss med. Sammen er vi ”dynamitt”. 
 Teorien i systemet bør forenkles og forklares overfor medhjelperne 
 Nyttig og lærerikt med innspill fra erfarne og dyktige veiledere og samarbeidende 

legekontor 
Delta i nye 
læringsnettverk 

 87 av 101 svarte “ja” med begrunnelse av at det var stimulerende å jobbe sammen med 
andre legekontor og at det var fordel å være i et prosjekt for å klare å gjennomføre 
endringsarbeidet 

 14 svarte “nei”, vet ikke eller ikke besvart med begrunnelse av at det tok for mye tid og at 
de heller ville bruke tiden på internmøter på legekontoret. 

Tabell 4: Utdrag fra skriftlige tilbakemeldinger fra leger og medarbeidere 
 
 

Erfaringer fra veilederne  

Alle veilederne fikk tilsendt et spørreskjema etter at læringsnettverket var avsluttet med 
spørsmål om hvilke erfaringer de hadde ved å være veileder i læringsnettverket (vedlegg 6). Det 
var mange felles erfaringer. Alle veilederne svarte på dette (tabell 5).  
 
 

Spørsmål Svar 
 

Beskriv hvordan du har 
jobbet som veileder for 
hvert læringsnettverk,  
f. eks. i hvilken grad har 
det vært kontakt på 
telefon, e-post, brev etc 
 
 

 Har satt meg inn i de forskjellige emnene legekontorene ønsket å arbeide 
med og forberedt møtene grundig i forhold til tema.  

 2-3 timers forberedelse før møtet.  

 Har både hatt møter på kontoret og kontakt på telefon og mest på e-post. 
Jeg har prøvd å tilpasse meg den kontaktformen legekontoret har ønsket 

 

Hvordan har det vært å 
være veileder for både 
leger og medarbeidere? 

 Jeg tror at noe av det beste med denne måten å jobbe på er at både 
medarbeidere og leger tar del i arbeidet og begge gruppene er 
nødvendige for å oppnå forbedring.  

 I fellessamlingene har jeg nok merket at legene har dominert og at vi som 
veiledere må være aktive for å få medarbeiderne på banen. Det er en 
utfordring og noe en må tenke på hele vegen i prosessen. F.eks. kan det 
være aktuelt ved innkallingen til fellessamlingene å kreve at både 
medarbeidere og leger skal ta del i presentasjonene av arbeidet som er 
gjort siden sist 

 Det har vært givende. Å ha både leger og medarbeidere med gir et bedre 
innblikk i hvordan legekontoret fungerer. 
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Hvordan har du 
samarbeidet med 
annen veileder og 
hvordan har du hatt 
kontakt med personer i 
SAK? 

 Samarbeidet har vært meget godt, vi har fordelt oppgaver og hatt kontakt 
på epost. I forhold til SAK har jeg sendt inn møtereferat 

 Samarbeidet med annen veileder hovedsaklig på e-post, men også møter. 
Mindre kontakt med SAK, da mail. 

 Vi har jobbet meget godt i tospann. Fordelte stort sett oppgavene på mail. 
Vi fordelte oppgavene i forhold til hva vi hadde kompetanse og erfaring 
på. 
 
 
 
 

Hva har vært 
utfordrende, vanskelig, 
lærerikt, moro? 

 Utfordrende, lærerikt og moro er medarbeidernes input. Lite har vært 
vanskelig, unntatt å lage målbare prosesser med SPC 

 Det mest utfordrende, tidkrevende og vanskeligste har vært å skulle 
veilede noen i en type kvalitetsarbeid man selv ikke kan noe om på 
forhånd og heller ikke har hatt tilgang til undervisningsmateriell. 

 Hele prosessen har vært lærerik og det har vært veldig hyggelig å komme 
rundt til de ulike kontorene. Jeg synes det er morsomt å gjøre noe annet 
enn det jeg holder på med til daglig. 

 MORO!! Lærerikt. Utrolig takknemlig oppgave å få innblikk i driften av 
kontorene. Utfordringen har vært å få kontorene til å bli ferdig med 
sluttrapportene. 

 Prosessen var veldig lærerik, ikke minst bruk av MM 
 
 
 
 

Hvilken erfaring har du 
gjort deg med 
læringsnettverk som 
metode for 
forbedringsarbeid? 
Hensiktsmessig 
struktur?  Hvordan 
fungerte 
nettverkssamlingene? 

 Nettverk var nyttig på mange måter. Kontorene lærte av hverandre. Gode 
innspill ble kommunisert. Struktur: lange møter på slutten av en 
arbeidsdag var utfordrende for alle 

 Veldig bra og god erfaring. Jobbe sammen i team. Det som gjøres i 
fellesskap får oftest en positiv utgang  

 Dette er helt ideelt, både med kartlegging med MM som ga 
forbedringstema i prosessen og med nettverkene som opplevdes av 
deltakerne som utviklende og støttende. Helt supert. 

 LN er et nyttig fora for å sette fokus på ting som kan forbedres og 
videreføres, det har gitt oss et puff til å komme i gang med lenge planlagte 
prosjekter. Samlingene fungerte godt, der det ble lagt vekt på at alle skulle 
få komme med synspunkter arbeidsmåter ble utvekslet og kopiert 

 Jeg synes at læringsnettverk er en godt egnet metode for å få til 
utviklingsarbeid på legekontorene. Det at kollegaer, og kanskje særlig 
medhjelpere, møtes og utveksler erfaringer er svært nyttig. Kontorene i 
vårt nettverk var spredd over et stort geografisk område, og vi prioriterte 
å bruke tid til å jobbe og gi rettledning på de konkrete prosjektene på 
samlingene. Jeg har også vært veileder for læringsnettverk i 
allmennpraksis tidligere. Erfaringen min er at de kontorene som har gode 
innarbeidede strukturer på kontoret er de som har best utbytte av et 
læringsnettverk. Jeg tenker for eksempel på faste møteplasser og fastlagte 
rutiner for hvordan en driver med utviklingsarbeid. 
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Hvilken erfaring har du 
med å bruke Maturity 
Matrix som start på 
læringsnettverket? 

 Supert! Mer konstruktivt enn jeg kunne drømt om! Det inkluderer 
medarbeiderne på en helt unik måte 

 Bortsett fra kommentarene til noen av spørsmålene som har kommet 
fram tidligere så var det hensiktsmessig å ha et strukturert spørreskjema 
å forholde seg til. 

 Veldig god erfaring. Gjennom det fikk alle de ansatte si litt om hvor de 

mente skoen trykket kvalitetsmessig på legekontorene, og i en slik 

prosess kommer det gjerne opp punkter og forhold som blir opplevd som 

vanskelige. Bl.a. erfarte jeg som MM-veileder at det kunne være en viss 

uenighet i personalgruppa om hvor godt ting fungerte på kontoret. Og 

selv om dette ikke nødvendigvis er relevant for det forbedringsprosjektet 

som ble valgt, kan det gi inspirasjon til fruktbare samtaler om drift og 

virksomhet på kontoret. Det kom veldig positive signaler tilbake fra 

kontorene på denne prosessen. 

 Alle gruppene ved enige om at MM var en fin metode å starte med, den ga 
oss muligheten til å se ting fra flere vinkler. Legene oppfattet spørsmålene 
fra sitt ståsted og vi sekretærene fra vårt, noe som ga oss mulighet til 
mange nyttige og morsomme diskusjoner 

Kan du tenke deg å 
være veileder i et nytt  
læringsnettverk? 

 Alle unntatt en svarte JA til det da de opplevde det lærerikt og 
inspirerende. Den ene som svarte nei vurderte cost benefit på dette som 
svært begrenset 

Hvilke tanker har du 
om utdanningen som 
SAK-veileder, 
oppfølgning underveis 
og  støtte fra SAK? 

 Oppstartssamlingen bød på mange spennende temaer. Men i forhold til 
annen veilederutdannelse så følte jeg et stort behov for en nærmere 
«kokebok» etter å ha vært der. Det var frustrerende å være med på «båten 
blir til mens vi ror»-prosjektet uten å være forberedt på det.  

 For spinkelt. For lite om Excel, for lite om SPC, for lite om målinger 
 Skal læringsnettverk bli en basis for kvalitetsarbeid ved norske 

legekontorer, er en helt avhengig av at det blir etablert en institusjon som 
kan være ansvarlig for dette, bl.a. med utdanning av veiledere.  

 Utdanningen var for kort og vag. Flott støtte og oppfølgning underveis fra 
SAK. Google gruppen var også nyttig 

Hvordan og hvilken 
nytte har du hatt av 
kompendiet for 
veilederne i SAK-
nettverk og av 
nettstedet for 
veilederne i SAK? 

 Har brukt det en god del. Ønsker meg til neste gang at veien ikke blir så til 
de grader til mens vi går, men at kompendiet inneholder ALT vi trenger 

 Jeg har ikke benyttet disse i særlig grad underveis, men kompendiet har 
jeg lest i og med at det er utformet av SAK-I. Men det er viktig at alle 
nødvendige skjemaer og maler ligger i et samlet dokument.  

 Personlig mindre faglig nytte, mest praktisk nytte angående føring av 
presenslister osv 

Andre kommentarer  Jeg synes det har vært veldig spennende å være med på og har lært mye 
for min egen del som også er nyttig i andre sammenhenger. 

 Vil anbefale læringsnettverk for andre legekontor. 
 Etablering av SAK er helt avgjørende for storskala drift av 

læringsnettverk ved norske legekontorer. En kan ikke basere seg på at 
slikt arbeid i all framtid skal være basert på frivillig innsats og drives av 
entusiastiske ildsjeler.  

 Er en utfordring å få medarbeidere, men også kollega til å bli deltakende i 
kvalitetsarbeidet. Forankring av kvalitetsarbeid i daglig drift  

 

Tabell 5: Erfaringer ved å være veileder i læringsnettverk i SAK 
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Vurdering av sluttrapportene med evalueringsverktøyet BREIN, tilpasset 
læringsnettverk i SAK 

Beskrivelse av verktøyet 
Aleidis Skard Brandrud og medarbeidere har utviklet et evalueringsverktøy for sluttrapporter i 
Legeforeningens gjennombruddsprosjekter (14). I det originale BREIN-verktøyet (The 
Breakthrough Evaluation Instrument) vurderes 20 ulike parametre. Prosjektgruppa i SAK-
Innhold har hatt en prosess i samarbeid med Brandrud for å komme fram til et forenklet og 
tilpasset verktøy til vurdering av legekontorenes sluttrapporter i læringsnettverkene i SAK.  
 
Læringsnettverkene i SAK er på noen måter annerledes enn Legeforeningens  
gjennombruddsprosjekter. Samlingene i læringsnettverkene i SAK varer tre til fem timer, mot to 
hele dager i gjennombruddsprosjektene. En annen vesentlig forskjell er at legekontorene tok 
utgangspunkt i gjennomgang av eget kontor ved hjelp av Maturity Matrix og valgte 
endringsområder ut fra det, noe som førte til stor variasjon i tema for forbedring. I 
Legeforeningens gjennombruddsprosjekter ble deltakerne invitert til å være med på gitte temaer. 
I gjennombruddsprosjektene har det etterhvert blitt lagt mye vekt på målinger med statistisk 
prosesskontroll. Det har vi ikke kunnet gjøre i SAKs læringsnettverk, både fordi vi ikke har kunne 
gi veilederne tilstrekkelig opplæring eller oppfølging i forhold til målemetoder og fordi 
samlingene i våre læringsnettverk ikke kunne gi rom for nødvendig opplæring i og fokus på 
målinger i forbedringsarbeidet til deltakerne. 
 
Vi endret og forenklet BREIN-verktøyet og reduserte antall kriterier fra 20 til 14 for å tilpasse 
verktøyet til SAKs læringsnettverk, og vi kaller det BREIN-14. De 14 valgte kriteriene og 
skåringsalternativene kommer fram i nedenstående tabell.  Vi beholdt kriteriene som krever 
bruk av tidsserier og tidsserieanalyser selv om disse målemetodene ikke ble fokusert i 
læringsnettverkene. Dette fordi vi mener at disse metodene bør brukes i forbedringsarbeid ved 
fastlegekontorer etter hvert som verktøy for uttrekk for journalsystemer er tilgjengelig og 
kunnskap om disse målemetodene er mer kjent i allmennlegemiljøet. 
 
Sluttrapportene fra pilotnettverkene ble skåret av de to veilederne. De 25 andre sluttrapportene 
ble skåret av fire medlemmer i SAK-innhold-prosjektet. De skåret ikke prosjekter de selv hadde 
vært veiledere for eller rapport fra eget legekontor. Hver sluttrapport ble først skåret av de fire 
uavhengig av hverandre. På forhånd hadde vi bestemt at ved sprik i skåringene på to eller flere 
poeng, skulle de gis tilbakemelding på spriket og gjøre ny vurdering av egen skår på de aktuelle 
kriteriene. Dersom det fortsatt var sprik med mer enn ett poeng skulle vi drøfte skåringene og 
forsøke å komme fram til størst grad av felles forståelse i vurderingen.   
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Skåringer av sluttrapportene med BREIN-14 
 

Kriterium Gj.snitt 
skår  
(1 – 5) 

Spredning 

Mål   

1.    I hvilken grad er hensikten/visjonen klart og entydig   
       beskrevet? 

2,6 1.0 – 4.7 

2.    I hvilken grad er hovedmålet/målene klare og entydige? 3,8 2,0 – 4,7 
3.    I hvilken grad er målene tallfestet og/eller beskrevet på  
       en hensiktsmessig måte? 

2,9 1,0 – 4,7 

Tiltak   

4.    I hvilken grad er tiltak beskrevet klart og entydig? 3,9 2,0 – 4,7 
5.    I hvilken grad kan man anta at det ble gjort  
       grunnleggende forbedringer? 

3,2 1,0 - 4,7 

6.    I hvilken grad er sluttrapporten skrevet slik at det er lett   
       å forstå/vurdere prosjektet? 

3,6 1,8 – 5,0 

Målinger   

7.    I hvilken grad er resultatene tallfestet eller beskrevet? 3,4 1,5 – 4,5 
8.    I hvilken grad er resultater dokumentert med gode og  
       korrekte grafer/tabeller? 

1,3 1,3 – 5,0 

Resultater   

9.    I hvilken grad er hovedmål nådd? 3,3 1,0 – 4,8 
10. I hvilken grad er andre mål nådd og/eller andre  
       forbedringer beskrevet i sluttrapporten? 

2,8 1,0 – 4,3 

11. Hvis det er brukt run- eller kontrolldiagram: I hvilken  
       grad er variasjonene redusert etter intervensjon? 

1,0 1,0 – 1,0 

12. Hvis det er brukt run- eller kontrolldiagram: I hvilken  
       grad synes prosessen å stabilisere seg på et bedre nivå?  

1,0 1,0 – 1,0 

13. Hva er din helhetlige vurdering av dette prosjektet?  3,3 1,8 – 4,5 
14. Hvilken selvevaluering mener du er den riktige for dette  
       prosjektet?  

3,1 1,8 - 4,0 

Tabell 6: Oversikt over gjennomsnittlig skår med BREIN-14 av de 25 sluttrapportene i 
hovedprosjektet 

 
 
Svarskala kriterium 1 – 12: 
1: Ikke (Ikke bra),  2: Liten grad(mindre bra),  3: Delvis (Ganske bra),  4: Stor grad (Bra nok),5: Svært 
stor grad (svært bra), 6: Uaktuelt  
Svarskala kriterium 13: 
1: Mislykket, 2: Usikker, 3: Lovende, 4: Vellykket, 5: Fremragende  
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Svarskala kriterium 14: 
1:  Forbedringsarbeidet er ikke kommet i gang 
2:  Forbedringsarbeidet er i gang, men foreløpig uten synlig forbedring  
3:  Enkelte forbedringer er kommet fram 
4:  Signifikante/betydelige forbedringer er målt (ved anerkjente kvalitative   
     eller kvantitative metoder eller tidsserieanalyser).    
5: Signifikante/betydelige forbedringer er målt, og forbedringene har fått  
     gjennomslag i systemet 
 
 

 
 
Figur 4: Gjennomsnittskår med BREIN-14, vurdering av 25 sluttrapporter i SAKs læringsnettverk  
                2012 
 
Samlet skår for rapportene fra de 25 legekontorene var gjennomsnittlig 2,9. Høyeste skår var 3,7, 
laveste skår 1,4. 
 
Sluttrapportene fra læringsnettverkene i Telemark ble gjennomsnittlig skåret til 3,2, med 
spredning fra 3,0 til 3,6. Disse skåringene er ikke inkludert med de andre skåringene vist i tabell 6 
og figurene 2 og 3, fordi de to settene med skåringer ikke helt kan sammenliknes. For det første 
ble det satt inn noe mer veiledningsressurs i læringsnettverkene i Telemark; dessuten ble 
rapportene skåret av de to som var veiledere, noe som kan ha påvirket skåringene. 

  
De 25 legekontorenes sluttrapporter fikk høyest skår på indikatoren som angir i hvilken grad 
tiltak er beskrevet klart og entydig. Ingen av legekontorene har brukt run- eller kontroll-diagram 
(statistisk prosesskontroll) og alle rapportene har fått lavest mulig skår på disse to kriteriene. 
Utenom disse to indikatorene er det gitt lavest skår på indikatoren som angir i hvilken grad 
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resultater er dokumentert med gode og korrekte grafer/tabeller. 
 
Ved vurdering av Legeforeningens gjennombruddsprosjekter med BREIN-verktøyet ble 
prosjektrapportene delt i tre grupper: 

1.  

1. Vellykkede prosjekter: prosjekter med gjennomsnittskår ≥ 4 på kriterium 5 (i vår 
versjon av BREIN) 

2. Lovende prosjekter: Prosjekter som ikke hadde ikke oppfylt kravet til å bli karakterisert 
som vellykket, men som hadde gjennomsnittskår ≥ 3 på kriterium 13 (i vår versjon av 
BREIN) 

3. Usikre prosjekter: prosjekter med gjennomsnittskår < 3 på kriterium 13 (i vår versjon 
av BREIN). Begrepet “usikre” ble brukt fordi prosjektrapportene ikke dekker alt som 
skjedde ved legekontorene i løpet av læringsnettverk-perioden slik at prosjektet 
kanskje er bedre enn sluttrapporten gir inntrykk av. 

 
Om vi bruker den samme klassifiseringen av de 25 prosjektrapportene finner vi at seks prosjekter 
blir bedømt som vellykkede (24 %), 12 som lovende (48 %) og sju som usikre (28 %) (figur 5). 
 

 
 
Figur 5: Klassifisering av de 25 sluttrapportene fra SAKs læringsnettverk i 2012 
 

 

 
Av de fire prosjektrapportene etter læringsnettverkene i Telemark var to vellykkede (50 %), 
en lovende (25 %) og en usikker (25 %) med samme klassifisering. 
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Vurderinger av SAK-læringsnettverkene i 2012 
 

Generelle vurderinger 

Tilbakemeldinger fra deltakere i læringsnettverkene er gjennomgående positive. Dette har 
kommet fram muntlig underveis, og også i den skriftlige tilbakemeldingen etter avslutning av 
læringsnettverkene. Mange ga uttrykk for at det var nyttig med positiv hjelp fra eksterne 
veiledere for at leger og medarbeidere sammen kunne arbeide med kvalitet på eget kontor. 
Bortimot 90 % av deltakerne ga uttrykk for at de gjerne ville bli med i nye læringsnettverk om 
de fikk tilbud om det. Også veilederne har gitt positive tilbakemeldinger, og 13 av de 14 ga 
uttrykk for at de kunne tenke seg å være veiledere i et nytt læringsnettverk. 
 

Maturity Matrix som inngang til læringsnettverk 

Gjennomføringen av MM ble gjennomgående opplevd positivt. Ved det fikk de selv gjort en 
gjennomgang av organiseringen og driften ved kontoret, og det var et godt redskap for å 
fortsette/starte en samtale om styrker og svakheter ved eget kontor.  
 
MM ga i tillegg veilederne et godt bilde av kulturen og det indre liv på legekontoret, en 
kunnskap som medførte at det var mulig å tilpasse veiledningen bedre.  
 

Tema for forbedringsarbeid 

Temaene for forbedringsarbeid ble bestemt ut fra skåringen av Maturity Matrix. Valg av tema 
ble oftest gjort i fellesskap av legene og medarbeiderne på hvert kontor med høy grad av 
enighet og med temaer som engasjerte. De fleste opplevde at dette ga god energi til 
forbedringsarbeidet ved kontoret.   
 
Det var ingen klar sammenheng mellom grad av skår og valg av tema for forbedring. Flere 
kontorer jobbet med flere temaer parallelt. De fleste skåret lavest på brukerperspektiver med 
MM. 15 av 29 valgte dette. Til tross for lavt skår på pasientdata, var det bare to kontorer som 
valgte å arbeide med det. Vi tror at om MedRave4 kommer i bruk ved flere fastlegekontorer og 
blir et standardelement i læringsnettverk, vil det bli lettere å velge uttrekk av og bruk av 
pasientdata i forbedringsarbeidet i framtidige læringsnettverk. Ved gjennomføring av våre 
læringsnettverk var pilotering av MedRave4 på ulike norske EPJ ikke sluttførte og ble derfor 
ikke en fast del av opplegget.  
 
Dersom vi hadde invitert til læringsnettverk med klart definerte temaer, hadde vi tapt noe i 
kontorets prosess fram til valg av forbedringsområder, men vi hadde samtidig vunnet mye ved 
at vi hadde hatt større konsentrasjon på klarere mål, bedre tilrettelegging for målrettede tiltak 
og større muligheter for spesifikke målinger. Store allmennmedisinske læringsnettverk i andre 
land er drevet på den måten (8, 9). Noen av deltakerne ga i etterkant tilbakemelding på at det 
hadde vært bra med avgrensning av tema eller at alle i læringsnettverket arbeidet med samme 
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tema. 
 
Dersom man i norsk fastlegetjeneste etter hvert får flere kontorer motivert for deltakelse i 
læringsnettverk, vil vi anbefale at det inviteres til læringsnettverk omkring definerte temaer. 
Da ville vi kunne ha brukt ferdiglagede “forbedrings-pakker” omkring enkelte 
allmennmedisinske problemstillinger. 
 
Samtidig er våre erfaringer med Maturity Matrix svært positive, og det er viktig at denne 
metoden for vurdering av eget kontor tilbys fastlegekontorer. Det kan brukes både i 
forbindelse med læringsnettverk og uavhengig av slike.  
 

Veiledning 

Det er annerledes å veilede i et læringsnettverk enn å veilede fastleger i videreutdannings-
grupper eller smågrupper. Diskusjonene setter ekstra fokus på det organisatoriske rundt 
pasientbehandlingen som medarbeiderne har større oversikt over enn den enkelte lege på 
legekontoret. Denne tverrfagligheten er viktig i arbeidet med kvalitetsforbedring. Veilederne 
jobbet aktivt for å få fram medarbeidernes forståelser og meninger i diskusjonene på 
kontorene. 
 
Det var sjelden kontorene ba om hjelp fra veilederne underveis. Det har kanskje noe med 
fastlegekontorers egenart ved at de er selvgående og vant til å klare seg selv. Ved lesing av 
sluttrapportene ser vi at flere av legekontorene sannsynligvis kunne hatt vesentlig utbytte av å 
bruke veilederne mer underveis. Ved det kunne de ha fått til bedre og tydeligere beskrivelse av 
mål og tiltak, fått til bedre målinger og også fått bedre struktur og form på sluttrapportene.  
 
Ved noen kontorer var det en utfordring å få med hele kontoret på endringsarbeidet. Det kan 
se ut til at veilederne burde ha sørget for bedre forankring i hele praksisteamet og bidratt til 
bedre informasjonsflyt underveis. 
 
Noen av deltakerne etterlyste mer hjelp i starten med valg av tema. Veiledningsarbeidet ville 
vært enklere og mindre utfordrende dersom kontorene i større grad hadde arbeidet med 
samme forbedringsområder, eventuelt med ferdiglagede forbedringspakker, forberedte 
måleparametre etc. 
 
Vi ser i ettertid at det hadde styrket arbeidet i læringsnettverkene om vi hadde lagt mer vekt 
både på bedre forberedelser av veiledere og også på veiledning av veilederne. Samtidig vil 
denne typen veiledning i stor grad læres ved å veilede. I et organisert Senter for 
allmennmedisinsk kvalitet ville veiledere over tid få både praktisk veiledningserfaring og 
kunne utvikle kunnskap om metoder i forbedringsarbeid.  
 
Vi la opp til at veilederne i læringsnettverkene ved behov kunne ta kontakt med deltakerne i 
prosjektgruppa som hadde mye kunnskap og erfaring både i forbedringsarbeid og veiledning. 
Dette ble i liten grad gjort.   
 
Vi mener det var nødvendig i startfasen av arbeidet med læringsnettverk med fastlege-



 
 

31 
 

kontorer at hvert læringsnettverk hadde to veiledere. Lege og medarbeider som veileder ser 
ulike ting fordi de har ulikt ståsted og erfaring. Det ville vært en fordel å ha flere medarbeidere 
med som veiledere, men vi klarte ikke å rekruttere flere enn de tre som var med. 
  
Etter hvert som arbeid med læringsnettverk fortsetter vil veiledere, både fastleger og 
medarbeidere, tilegne seg kunnskaper og erfaringer som gjør at det kan være tilstrekkelig med 
en veileder til hvert læringsnettverk. Det vil avhenge av størrelsen på læringsnettverket, valg 
av tema og organiseringen av slikt kvalitetsarbeid. Vi mener det vil være bra om veiledere i 
forbedringsarbeid blir organisert i et nettverk av veiledere der de kan dele erfaringer og få 
faglig påfyll, slik det allerede skjer med veiledere i allmennmedisin i Den norske legeforening. 
 

Forbedringskunnskap og målinger 

 
Fellessamlingene var på 3 til 5 timer; det er vesentlig mindre tid enn det som er vanlig i 
læringsnettverk. Deltakerne fikk presentert metoden for kvalitetsforbedring bestående av 
trinnene forberede, planlegge, utføre, kontrollere og standardisere og følge opp. Det var ikke 
satt av tilstrekkelig tid til å diskutere hvordan en slik tenkning kunne implementeres på det 
enkelte legekontor i prosjektet. Vi tenker at slik forbedringskunnskap er viktig for å forstå 
legekontoret som et system og for å kunne gjennomføre forbedringsarbeid systematisk. Det 
tar tid å lære seg dette. I våre læringsnettverk med sprikende temaer ble det ekstra vanskelig å 
få presentert og brukt forbedringskunnskap og målinger på en tilfredsstillende måte.  
 
Vi ser i etterkant at forbedringskunnskap og målinger burde ha fått større plass i prosjektet. 
Samtidig vil de fleste fastlegekontorer ha vansker med å avsette noe særlig mer tid enn de 
gjorde i dette prosjektet.  
 
Mer kunnskap hos veilederne i forbedringskunnskap ville ha styrket læringsnettverkene. 
 
Vi mener at invitasjon til læringsnettverk omkring spesifikke temaer ville kunne ha gitt oss 
mulighet til mer fokus på konkret forbedringskunnskap og bedre målinger enn vi fikk til i dette 
pilotprosjektet. 
 

Sluttrapportene og vurdering av dem 

Det var stor variasjon i utformingen av og kvaliteten på sluttrapportene. F. eks. varierte 
omfang av sluttrapport fra knapt en side til 37 sider inklusive vedlegg. Vi ser at 
prosjektlederne i samarbeid med veilederne kunne ha fokusert mer på utformingen av 
sluttrapportene blant annet i forhold til omfang slik at de kunne ha blitt mer strukturerte og 
lesbare.   
 
BREIN-verktøyet tilpasset SAKs læringsnettverk var ikke utviklet ved læringsnettverkenes 
start. Dersom det var utviklet på forhånd og presentert for deltakerne i starten, kunne det vært 
en vesentlig hjelp for kontorene for strukturering av arbeidet underveis, og de ville visst hva 
de ble målt på til slutt.  
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På grunnlag av vurdering av sluttrapportene ble omlag en fjerdedel av prosjektene klassifisert 
som vellykket, om lag halvparten som lovende. På bakgrunn av relativt moderat ressursbruk 
og at gruppene ble veiledet av til dels uerfarne veiledere innen forbedringsprosjekter, mener 
vi dette er gode tall. Vi ser at det finnes betydelig behov for bedre kompetanse innen målinger, 
og dersom et Senter for allmennmedisinsk kvalitet kunne ledet nye læringsnettverk hvor 
erfaringene fra disse læringsnettverkene ble brukt, regner vi med at resultatene kunne blitt 
enda bedre.  
 
Vi anbefaler at verktøyet BREIN–14 også brukes i senere læringsnettverk med 
fastlegekontorer. Det bør testes ut som et verktøy til bruk underveis i gjennomføringen og som 
et verktøy for evaluering av sluttrapporter. Det vil være til hjelp både for det enkelte 
legekontoret til bedre å lykkes med eget forbedringsarbeid og for dem som skal legge til rette 
for, gjennomføre og veilede nye læringsnettverk.  
 
Økonomi 
 
Utgiftene til direkte drift av læringsnettverkene med honorar og reiseutgifter til veilederne 
samt utgifter til mat og lokalleie har vært på gjennomsnittlig 34 000 kr. pr deltakende kontor, 
med spredning fra ca 21 000 kr til ca 46 000 kr pr kontor.   
 
Det har ikke vært forskjell i gjennomsnittlig utgift pr kontor mellom nettverk med henholdsvis 
tre og fire legekontorer.  
 
Det vært stor spredning i bruk av veiledningsressurser, fra gjennomsnittlig 9 til 18 
veiledningstimer brukt pr legekontor.   
 
Planlegging, utviklingsarbeid, kurs og oppfølgingssamling med veiledere er ikke tatt med i 
kostnadsoversikten. 
 

Avslutning 

 
Rammene for disse læringsnettverkene var annerledes enn de fleste andre læringsnettverk som 
er beskrevet. De fleste fastlegekontorer synes det er vanskelig å sette av hele dager til 
fellessamlinger. Det er høye krav til fastlegers tilgjengelighet og fravær må begrenses. Dessuten 
spiller også økonomiske forhold inn i denne vurderingen. I disse læringsnettverkene varte 
fellessamlingene bare tre til fem timer. Fordelen med korte samlinger er at flere fastlegekontorer 
kan prioritere å være med og at det i liten grad går ut over tilgjengeligheten ved kontorene. Vi 
mener at utbyttet av deltakelsen kan være stort selv om samlingene ikke følger de vanlige 
rammene for læringsnettverk. Vi vil anbefale SAK å fortsette utprøving av og utvikling av 
læringsnettverk med fastlegekontorer med slike trange tidsrammer og få forbedringsteam i hvert 
nettverk. Med mer ferdige opplegg og mer erfarne veiledere kan vi forvente enda bedre og 
dokumenterte resultater. 
 
I disse læringsnettverkene startet vi med gjennomføring av Maturity Matrix (MM) ved hvert 
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legekontor, og kontorene valgte så forbedringsområder i egen praksis etter refleksjoner etter 
MM-gjennomgangen. Det ble derfor tatt opp flere ulike temaer i læringsnettverkene. Fordelen 
med det var først og fremst at kontorene fikk arbeide med temaer de syntes var relevante og 
aktuelle for seg selv. Ulempen var at undervisning og fokus ble spredt, med liten mulighet til å gå 
i dybden. 
 
Det er altså en del fordeler med å bruke Maturity Matrix som utgangspunkt for læringsnettverk 
og vi mener å ha vist at det er nyttig gjennom dette prosjektet. Men dersom det etterhvert blir 
større interesse for deltakelse i læringsnettverk, vil vi likevel anbefale at kontorer som blir med i 
læringsnettverk arbeider med samme forbedringsområde. Det vil gjøre læringsnettverket mer 
fokusert, det vil være lettere å finne de rette forbedringsverktøy og måleparametre og det blir 
sannsynligvis enklere å dokumentere endringene med målinger.  Dette vil i større grad samsvare 
med det som er vanlig når det gjelder læringsnettverk, nemlig at man velger tema (9): 
 

 der det er et gap mellom nåværende og beste praksis 

 der det finnes tiltak som har dokumentert effekt 

 der tiltak har vist seg virkningsfulle i praksis  
 
Deltakerne i læringsnettverkene gjorde en betydelig innsats, de var for det meste selvgående, og 
det ser ut til at alle kontorene har fått til vesentlige forbedringer, selv om dette i liten grad er 
dokumentert ved hjelp av målinger.  
 
Det er nødvendig at det er noen som koordinerer og leder arbeidet med læringsnettverk, og de 
fleste læringsnettverk trenger hjelp med forbedrings-kunnskap og forbedringsmetodikk. I denne 
satsningen var det mye som “ble til underveis”, noe som gjorde det utfordrende å være veiledere. 
Vi skulle ha forberedt veilederne bedre på det som ventet dem og veiledningsmateriellet kunne i 
større grad vært ferdig i forkant, men dette var ikke mulig med de rammene vi hadde. Tross 
svakhetene i veilederutdanningen og forberedelsene, gjorde veilederne en utmerket jobb med 
læringsnettverkene. 
 
En av veilederne skrev i evalueringen: “Skal læringsnettverk bli en basis for kvalitetsarbeid ved 
norske legekontorer, er en helt avhengig av at det blir etablert en institusjon som kan være 
ansvarlig for dette, bl.a. med utdanning av veiledere.” Med erfaringene fra arbeidet med disse 
læringsnettverkene, er dette også vår konklusjon. 
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Vedlegg 1: Invitasjonsbrev til læringsnettverk 
 

 

 

 
12. september 2011 

 
Til fastleger og medarbeidere 
 
BLI MED I LÆRINGSNETTVERK FOR KVALITETSFORBEDRING 
 
Legeforeningens prosjektgruppe i SAK (Senter for allmennmedisinsk kvalitet) arbeider med å utvikle metoder og verktøy for 
kvalitetsarbeid i norsk allmennpraksis. På lengre sikt er det ei målsetting å etablere et frittstående senter for allmennmedisinsk 
kvalitetsarbeid, kanskje etter modell av NOKLUS.  
 
SAK satser på bruk av læringsnettverk som metode for kvalitetsutvikling. Vi inviterer derfor legekontoret ditt til å bli med i et 
læringsnettverk der flere legekontor jobber sammen om å forbedre kvaliteten av egen praksis.  
 
I hvert læringsnettverk vil det delta 3-4 legekontor, som  velger forbedringsområder i samarbeid med veileder fra SAK. Planlagt 
oppstart er januar 2012 med kartlegging av hvilket utgangspunkt hvert enkelt kontor har for kvalitetsarbeid. Seinere blir det  tre 
nettverksamlinger fra februar til september 2012, 4 timer hver gang. 
 
Spesialistreglene i allmennmedisin er under revisjon slik at praktisk kvalitetsarbeid, for eksempel deltaking i læringsnettverk, 
sannsynligvis blir obligatorisk og vil gi tellende poeng både i etter- og videreutdanning. Fram til dette eventuelt trer i kraft, vil en 
søke godkjenning av læringsnettverk etter gjeldende regelverk. 
 
Hvert legekontor får: 

 To timers kartlegging med alle leger og medarbeidere på kontoret til stede, ledet av veileder. Informasjon om 
kartlegginga finnes her: http://www.Legeforeningen.no/id/158720 og her: http://www.utposten-
stiftelsen.no/Portals/14/Utposten10/UP10_06/28_31_kvalitet legek_Utp_6_2010.pdf 

 Deltaking i et læringsnettverk med 2 eller 3 andre legekontor – 3 samlinger 
 Installering av nødvendig dataverktøy (RAVE4) for å kunne trekke ut data fra egen virksomhet 
 Besøk av veileder mellom hver samling 
 I prosjektfasen er opplegget gratis for legekontorene som deltar. 

 
Legekontorene må: 

 Forplikte seg til å delta i læringsnettverket i 8-9 måneder 
 Delta med alle leger og medarbeidere på kartleggingsmøtet og ved besøk av veilederen 
 Delta med minst tre fra hvert legekontor (både leger og medarbeidere) på fellessamlingene 
 Definere en person med koordinerende ansvar 
 Sette av tid til å gjennomføre forbedringsarbeid mellom fellessamlingene 

 
Dette kan bli morsomt og interessant. Vi kan  ikke garantere at alle får plass, avhengig av veilederkapasitet i og hvor mange 
legekontor som melder seg i deres distrikt. Dere vil få beskjed innen 15.12.11 om  legekontoret kommer med. Meld dere på ved å 
fylle ut vedlagte skjema og send det inn innen 01.11.11. eller send det som vedlegg til epost. 
 
Vennlig hilsen       
 
 
SAK 
Janecke Thesen (leder i prosjektgruppa), Tor Carlsen, Inger Lyngstad, Lars Moland, Bjørnar Nyen, Kristin Prestegaard, Gro 
Bengtson (leder i Norsk Helsesekretærforbund) 

 

 
 
 

http://www.legeforeningen.no/id/158720
http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten10/UP10_06/28_31_kvalitet%20legek_Utp_6_2010.pdf
http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten10/UP10_06/28_31_kvalitet%20legek_Utp_6_2010.pdf
http://www.nhsf.no/
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PÅMELDING TIL LÆRINGSNETTVERK  
 
 
Navn legekontor 
 

 

 
Adresse 
 

 

 
Telefon 

 

 
Kontaktperson 
Navn 
Telefon 
Mailadresse 

 

 
Antall medarbeidere på 
kontoret 

 

 
Antall leger på kontoret 

 

 
Annen aktuell 
informasjon 
Spesielle ønsker 
Kommentarer 

 
 

 
Sendes til: Den norske legeforening v/Tor Carlsen, postboks 1152, 0107 Oslo 
E post: tor.carlsen@Legeforeningen.no 
Faks: 23 10 90 10  
 

Kontaktinformasjon: Lars Moland, E-post: larsm53@yahoo.co.uk  
                                 Janecke Thesen, E-post: janecke.thesen@isf.uib.no   

Gro Bengtson, Norsk Helsekretærforbund E-post: gro.bengtson@delta.no 
Bjørnar Nyen,  bjornar.nyen@porsgrunn.kommune.no 

Kristin Prestegaard, prestegaardk@gmail.com 
Inger Lyngstad Inger Lyngstad@gmail.com    

 
 

 
 
 
 
 
  

mailto:tor.carlsen@legeforeningen.no
mailto:larsm53@yahoo.co.uk
mailto:janecke.thesen@isf.uib.no
mailto:gro.bengtson@delta.no
mailto:bjornar.nyen@porsgrunn.kommune.no
mailto:prestegaardk@gmail.com
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Vedlegg 2: Invitasjon til veiledere 
 

 
 

 

26. september 2011 
 

 
 
 
Til veiledere i allmenn- og samfunnsmedisin, helsesekretærveiledere,  PKO'ere,  fylkesveiledere for turnusleger, og veiledere i 
KTV-prosjektet 
 

BLI  VEILEDER  I  LÆRINGSNETTVERK  FOR  KVALITETSFORBEDRING!  
 

Vi inviterer deg til å bli veileder i kvalitetsarbeid på legekontor. Norsk allmennmedisin trenger slike som deg for å veilede 
læringsnettverk av fastlegekontorer, og inviterer derfor til dette spennende samarbeidet!  
 
Legeforeningens prosjektgruppe i SAK (Senter for allmennmedisinsk kvalitet) arbeider med å utvikle metoder og verktøy 
for kvalitetsarbeid i norsk allmennpraksis. På lengre sikt er det en målsetting å etablere et frittstående senter for 
allmennmedisinsk kvalitetsarbeid. SAK satser på bruk av læringsnettverk som metode for kvalitetsutvikling. Vi har derfor 
invitert legekontorer til å bli med i et læringsnettverk der flere legekontor jobber sammen om å forbedre kvaliteten av 

egen praksis; se http://www.Legeforeningen.no/asset/53799/1/53799_1.doc  . Pr. 26.9 har nær  30 kontorer som 
meldt seg på. 
  
I hvert læringsnettverk vil det delta 3-4 legekontor, som velger forbedringsområder i samarbeid med veiledere fra SAK. 
Planlagt oppstart er januar 2012 med kartlegging av hvilket utgangspunkt hvert kontor har for kvalitetsarbeid. Senere blir 
det tre nettverksamlinger fra februar til september 2012,  
4 timer hver gang.  
 
Til dette arbeidet trenger vi fastleger og medarbeidere som veiledere. Veilederne må kjenne til systematisk 
forbedringsarbeid, veiledning i endringsarbeid, gruppeprosesser og metoder og verktøy. 
De som vil være med på dette, må derfor delta på opplæringsseminar 28. og 29. november 2011 på Gardermoen. 

Foreløpig program finnes her:  http://www.Legeforeningen.no/asset/53800/3/53800_3.pdf   
 
Det vil bli to veiledere i hvert læringsnettverk, fortrinnsvis en medarbeider og en lege. Honorar for arbeidet for legene 
følger Legeforeningens takster for veiledning i spesialiteten allmennmedisin. Lønn til medarbeiderne er foreløpig ikke 
bestemt. Vi jobber for at det blir godt honorert. Om du som fastlege har en medarbeider med veilederkompetanse eller 
som du vil rekruttere som veileder i et læringsnettverk, så ta kontakt med oss! Kurset søkes godkjent som klinisk 
emnekurs, og  deltakerne får ikke utgifter til reise, opphold eller kursavgift. 
 
Meld deg på ved å fylle ut vedlagte skjema og send det pr post innen 15.10.11. eller som vedlegg til epost. Om du har 
spørsmål eller ønsker å drøfte dette med noen, så ta gjerne kontakt med en i  
SAK-gruppa (se nederst i skjemaet). 
 
Du vil få beskjed innen 25.10.11 om du blir veileder i denne omgangen. Hvis vi får for mange påmeldinger i forhold 
til det vi trenger for de påmeldte legekontorene, regner vi med at vi kan komme tilbake med nytt tilbud senere. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
Prosjektgruppe for SAK 

http://www.legeforeningen.no/asset/53799/1/53799_1.doc
http://www.legeforeningen.no/asset/53800/3/53800_3.pdf
http://www.nhsf.no/


 
 

38 
 

 
Janecke Thesen (leder), Tor Carlsen, Inger Lyngstad, Lars Moland, Bjørnar Nyen, Kristin Prestegaard, Gro Bengtson (er med 
som leder i Norsk Helsesekretærforbund) 
 

 
 

PÅMELDING TIL OPPLÆRINGSSEMINAR FOR VEILEDERE I SAK 

Navn 

 

 

Adresse 

 

 

 

 

Telefon 

 

 

Mailadresse 

 

 

Stilling/spesialitet/ eventuell 

veilednings-erfaring/  

Andre opplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesielle ønsker 

 

 

 

 

Kommentarer 

 

 

 

 

Sendes til:  

Den norske legeforening v/Tor Carlsen, postboks 1152, 0107 Oslo  

Tlf: 413 33 802, Faks: 23 10 90 10  

E post: tor.carlsen@Legeforeningen.no 

Ta eventuelt kontakt med Tor eller en av følgende i SAK om du har spørsmål:  

Lars Moland, larsm53@yahoo.co.uk  

Janecke Thesen,  Janecke.thesen@isf.uib.no 

Gro Bengtson, Norsk Helsekretærforbund, gro.bengtson@delta.no 

Bjørnar Nyen, bjornar.nyen@porsgrunn.kommune.no, Tlf 902 22 209  

Kristin Prestegaard, prestegaardk@gmail.com 

Inger Lyngstad inger.lyngstad@gmail.com 

Vedlegg 3: Kompendium - veiledere i SAKs læringsnettverk  
                      Versjon 1.0 januar 2012 
 
Innledning      
Generelt om veilederrollen    
Forbedringsmodellen    

mailto:tor.carlsen@legeforeningen.no
mailto:larsm53@yahoo.co.uk
mailto:Janecke.thesen@isf.uib.no
mailto:gro.bengtson@delta.no
mailto:bjornar.nyen@porsgrunn.kommune.no
mailto:prestegaardk@gmail.com
mailto:inger.lyngstad@gmail.com
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Målinger      
Modell for læringsnettverk i SAK  
Sjekkliste 

Kartleggingsmøte    
1. fellessamling    

Eksempel på program 1. samling  
Framdriftsplan – eksempel   
Presensliste     
Forbedringstemaer    
Informasjon om Maturity Matrix  
Om tilbakemelding MM osv                  
Skjema tilbakemelding MM osv           
Aktuelle nettsider     
 
Lenke til artikkel som anbefales lest av alle veilederne: 
http://tidsskriftet.no/article/1684041 

 
 
 
  

http://tidsskriftet.no/article/1684041
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Innledning 
Kjære veiledere i Senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK! 
Velkommen til spennende nybrottsarbeidet idet SAK-prosjektet går inn i sitt tredje og siste år. Vi 
er spesielt glade for å ha dere – både leger og medarbeidere - om bord i dette prosjektet, der 
båten bokstavelig talt blir til mens vi ror. 
Aldri før har det vært så mye snakk om kvalitet og pasientsikkerhet, ikke minst med debatten om 
Samhandlingsreformen og den nye fastlegeforskriften. Under mottoet:  
ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORDS 
er vi særlig glade for at dere har vist engasjement, entusiasme, og brettet opp ermene. Syv 
læringsnettverk i alle helseregioner er med. Det betyr at i alt 26 legekontor er i gang og vil 
gjennomføre kartleggingsmøte med Maturity Matrix stort sett i løpet av januar.  
Alle pasienter skal føle seg trygge på at fastlegekontoret de tilhører og legevakttjenesten de 
bruker driver systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  
Dette betyr at de hele tiden er opptatt av å lære av erfaringer fra praksis – gode som dårlige. De 
har regelmessige møter der de diskuterer bl a tallfestede resultater fra områder de velger å 
fokusere på, tilbakemeldinger og klager fra pasienter og samarbeidspartnere, og andre sentrale 
tema. 
Det finnes ikke noe enkelttiltak som sikrer kvalitet og pasientsikkerhet. Det kreves en 
kombinasjon av tiltak som er tilpasset den virkeligheten legekontorene og legevaktene befinner 
seg i. Men ett er nødvendig: 
TVERRFAGLIG REFLEKSJON OVER EGEN PRAKSIS 
SAK har stor tro på at arbeidet vi nå gjør sammen med legekontorene i læringsnettverk fremmer 
nettopp denne refleksjonen. Videre at det fører til viktige forbedringer initiert av dem som 
kjenner terrenget best – nemlig de profesjonelle (legene og medarbeiderne)som jobber på 
legekontorene. Aller helst i samarbeid med pasienter og pårørende. 
 

15. januar 2012, 
Janecke Thesen, prosjektleder SAK-innhold, 

(på vegne av prosjektgruppa, Inger Lyngstad, Gro Bengtson, Lars Moland, Kristin Prestegaard, 
Bjørnar Nyen, Tor Carlsen) 
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Generelt om veilederrollen 
De viktigste egenskapene som veileder i læringsnettverk i SAK er: 
1) Være en god samtalepartner  
2) Være trygg og tørre å være i en pågående samtale med legekontorene selv om man ikke har 
alle svarene 
3) Stille gode spørsmål som stimulerer legekontorenes egen refleksjon over egen praksis og som 
kan skape nysgjerrighet, åpne opp for nye og overraskende løsninger og gi energi til å få til 
forbedringer/endringer 
4) Være nysgjerrige selv og finne svarene sammen med legekontorene 
Dette er jo omtrent som å være en god allmennlege i møte med de mange pasientene som vi 
egentlig står i et veilederforhold til. Så vårt råd til dere som SAK-veiledere: Senk skuldrene og 
gled dere til et utviklingsarbeid sammen med kontorene dere skal jobbe med! 
Dere kan kontakte en av oss i SAK-prosjektgruppa om dere trenger å drøfte noe underveis. Det 
lureste er nok å sende en mail og så avtale tidspunkt for en telefonsamtale om vi ikke kan gi 
tilstrekkelig svar pr mail. 
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Forbedringsmodellen 
SAKs forbedringsarbeid er basert på Nasjonalt kunnskapssenters forbedringsmodell. Modellen 
hjelper oss til å arbeide systematisk med endringsarbeid og inneholder ulike elementer som det 
kan være lurt å sjekke ut underveis. 
 
Vi anbefaler at modellen benyttes i forbedringsarbeidet i SAK og at det kombineres med Langley 
og Nolans tre spørsmål:  

1. Hva ønsker vi å oppnå? (MÅL) 

2. Når er en endring en forbedring? (MÅLINGER) 

3. Hvilke endringer kan innsettes for å skape en forbedring? (TILTAK) 

De første to spørsmålene hjelper oss til å fastsette klare mål og å finne ut hvilke målinger som 
kan gjennomføres for å belyse om endringene fører til forbedring. Her bør veileder tenke 
gjennom hva som er mulig – eventuelt i dialog med andre veiledere. I tillegg anbefaler vi 
fastlegekontorene å bruke egen kreativitet i å finne andre nyttige tiltak. 
 
Forbedringsmodellen er bygd på Demings sirkel (Plan – Do – Study – Act), det er bare lagt til en 
forberedelsesfase og et spørsmål om man har oppnådd tilstrekkelig forbedring: 
 

 
 

Metoden tydeliggjør og forsterker trinn i forbedringsarbeidet som man har sett trenger spesiell 

oppmerksomhet. Den tilpasses de lokale forholdene og det enkelte 

forbedringsprosjekt.  Nærmere beskrivelse av de ulike trinnene i metode for kvalitetsforbedring 

finnes her: Modell for kvalitetsforbedring i Helsebiblioteket 

 
 

  

http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Metode_for_kvalitetsutvikling/1103
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Målinger 
 
Hensikten med å måle i kvalitetsarbeid er å vise de forbedringer som skjer i Læringsnettverket. 
Måling med henblikk på utvikling og forbedring gjøres gjerne med hyppige målinger på små 
stikkprøver. I utviklingsarbeid er kravene til dataenes nøyaktighet, kompletthet osv mindre enn 
ved forskning.  
 
For å måle kvaliteten på et område benyttes indikatorer. En indikator er en målbar variabel, som 
anvendes til å overvåke og evaluere kvaliteten. En indikator er således alltid et tall, for eksempel 
antall dager til tredje ordinære legetime i timeboka.  
 
Indikatorer kan inndeles i resultatindikatorer og prosessindikatorer. Resultatindikatorer sier noe 
om sluttresultatet, ofte sett fra pasientens synsvinkel, for eksempel pasienttilfredshet.  
 
Prosessindikatorer sier noe om de prosesser som leder frem til resultatene, f. eks. andel pasienter 
med luftveisinfeksjoner som får bredspektret antibiotika. 
 
Det er ofte en fordel å bruke såkalte balanserte indikatorer, som i tillegg til det vi arbeider med 
også måler andre ting som kan fange opp uønskede virkninger av forbedringsinnsatsen. Hvis 
man ønsker å redusere innleggelsestiden på sykehus, kan det være en god ide å måle 
reinnleggelsesraten, for å vurdere om utskrivelse skjer for tidlig.  
 
Målinger i forbedringsarbeid egner seg ofte for presentasjon i seriediagrammer, som viser 
indikatoren over tid og gjør det mulig raskt å påvise forandringer som skjer. Et egnet verktøy til å 
fremstille og analysere data i praktisk forbedringsarbeid er statistisk prosesskontroll (SPC). Vi 
kan få informasjon om nivået på prosessen, om den er stabil eller om den er uforutsigbar med for 
stor variasjon. SPC kan brukes både på små og store tallmaterialer. 

Mer stoff om SPC: SPC i Helsebiblioteket  

 

http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Verktoykasse/Planlegge/Statistisk_prosesskontroll_SPC_
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Sjekk-liste for gjennomføring som SAK-veileder (fram til første 
fellessamling) 
A. Kartleggingsmøte med Maturity Matrix 

1. Avtal tidspunkt for gjennomføring av Maturity Matrix (MM) for hvert kontor 

2. Dere som godkjennes som MM-veiledere får tilsendt MM-skjemaet pr mail av prosjektledelsen 
(skal ikke distribueres pr mail til kontorene) 

3. Gjennomfør MM 

a. MM-veileder tar med MM-skjemaer til alle ved kontoret (ta utskrift i farge (finest) eller 
svart/hvitt (funker også) evt kopi-maskin) 

b. Gjennomfør MM-kartleggingen slik som lært av MM-veileder 

c. Bruk anledningen som SAK-veileder til å sjekke at deltakelsen i læringsnettverket er 
godt forankret ved kontoret, altså at det ikke er bare ildsjelene som er positive, men at 
alle er stemt for deltakelse og at alle forplikter seg til å bidra. 
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d. Start (eller fortsett) en prosess for å avgjøre hva de skal jobbe med i læringsnettverket 

e. Få fram på det enkelte legekontor hvilke tidspunkter som passer best for 
fellessamlinger i læringsnettverket 

f. Fyll ut skjemaet ”Tilbakemelding fra kartleggingsmøtet og Maturity Matrix skåring” 
med informasjon om selve MM- møtet og hvem som er kontaktpersoner på 
legekontoret; helst en lege og en medarbeider. Få mailadresser og mobilnummer. Hvis 
skjemaet er utfylt som papirkladd og ikke er ferdig med siste del – ta en kopi slik at du 
får med deg MM-dataene og kan sende tilbakemelding (se pkt 6) 

g. Samtal litt om “veilederstil”. Vi anbefaler at dere gjør avtaler om enkelte 
veiledningspunkter pr telefon og mail, og at dere ellers tilbyr kontaktpersonene ved 
legekontorene å ta kontakt med dere pr mail eller telefon (ansvarliggjør 
legekontorene).   

4. Sørg for at en på legekontoret skriver referat fra Kartleggingsmøtet.  Det er viktig 
dokumentasjon videre i forbedringsarbeidet og hjelper kontoret til å huske hva de er blitt 
enige om. Alle deltakerne bør stimuleres til å skrive sine egne notater og assosiasjoner som 
råstoff til å velge forbedringsområde. 

5. Avtal mulige datoer for første fellessamling.  

6. Send skjemaet Tilbakemelding til SAK ledelsen om resultatet av MM-skåringen til 
prosjektledelsen enten som e-post til Janecke på mail: sak.prosjekt@gmail.com eller (helst) 
registrer det i prosjektdatabasen: http://www.surveymonkey.com/s/8CLQCR7. Lettest dersom 
du har tid til å gjøre dette elektronisk på slutten av møtet sammen med en fra legekontoret. 

7. Valg av forbedringsområde(r) gjøres på første besøk til kontoret hvis mulig, eller ved senere 
besøk/telefonmøter/mailveiledning til kontoret. Bør være rimelig klart til 1. fellessamling, 
slik at valg av program/tema er relevant for de forbedringsområdene kontorene velger å 
jobbe med. 

a. Balanser mellom ønsker/behov ved det enkelte fastlegekontor og noe felles for alle 
kontorene i læringsnettverket 

b. Det kan være lurt at dette er en ganske åpen prosess f.eks. ved at mailer går med kopi 
til de andre i nettverket 

c. Det er viktig å velge temaer som er mulig å gjennomføre innenfor den tidsrammen som 
er satt i læringsnettverket. 

B. Første fellessamling 

1. Når tema for forbedring er fastsatt må veilederne finne stoff om temaene for å gi de 
deltakende kontorene tips om metoder og verktøy. Ta kontakt med SAK-ledelsen hvis det er 
behov for innspill. 

2. Veilederne må vurdere om de bør rekruttere en person med erfaring fra arbeid med ett eller 
flere av temaene til første fellessamling 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fs%2F8CLQCR7&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdAU1BJG_H42dRASw1oAl3QVzXMuQ
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3. Forbered gjennomføringen; det finnes ikke noe “standard” opplegg. Vedlagt følger 
programmet for første fellessamling i et læringsnettverk i Telemark (som eksempel) 

4. Gjennomfør første fellessamling 

a. Veilederne må bidra til å skape en god stemning med positiv energi 

b. Gi tid både til presentasjoner/framlegg fra legekontorene og til at kontorene kan gi 
respons tilbake til dem som legger fram. Stimuler til at medarbeidere er aktive og får 
oppgaver om å legge fram det de har gjort. 

c. Definer arbeidsoppgaver fram til neste fellessamling 

d. Husk signering av presensliste 

e. Lever ut fremdriftsplan til hvert legekontor med avtale om når de skal levere den 
tilbake til veilederne (f. eks i løpet av 14 dager). Se eksempel som bygger på erfaringer 
fra Telemark. 

 
 
 
 

  



 
 

47 
 

PROGRAM 
LÆRINGSNETTVERKET GVARV/NOTODDEN 

01.11 KL. 13 – 17 
TILPASSET DERES FERBEDRINGSTEMA 

Sted: SAUHERAD LEGESENTER 
 
 

13.00 Velkommen/ presentasjon Bjørnar og Kristin 
13.15 Fastlegekontor: En viktig arena for våre 

pasienter. Hva er kvaliteten på de 
tjenestene som ytes? Modell for 
kvalitetsforbedring. 

Kristin 

13.35 Litt generelt om systematisk 
kvalitetsarbeid ved Storgata legesenter. 
Forberedelsene til læringsnettverket. 

Leger og medarbeidere 
ved Storgata senter 

13.50 Litt generelt om systematisk 
kvalitetsarbeid ved Sauherad legesenter. 
Forberedelsene til læringsnettverket. 

Leger og medarbeidere 
ved Sauherad legesenter 

14.05 Pause  
14.15 Hvordan kan våre pasienter hjelpe oss til å 

bli et enda bedre legekontor? Generelt om 
brukerinvolvering/brukermedvirkning. 
Spørreundersøkelser, 
fokusgruppeintervju etc 

Kristin 
Bjørnar 

14.35 Timesammedag (tsd) Bjørnar 
Kristin 
Alle 

16.00 Gruppearbeide for hvert legekontor om 
hvordan jobbe videre med sine temaer. 
Begynne på utfylling av framdriftsplan. 

 

16.45 – 
17.00 

Oppsummering. Avtale nye datoer - 
samling i februar og i mai 
Besøk av veileder før neste samling. 

Plenum 
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Fremdriftsplan læringsnettverk  
 

Deltakende enhet: ................................................  
 
 
Mål: ............................................................................................................................... 
 
 
 
Målinger: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Tiltak nr.: 
 

Hva skal gjøres? Ansvarlig  Når? 

1.  
 
 
 

   

2.  
 
 
 

   

3.  
 
 
 

   

4.  
 
 
 

   

5.  
 
 
 

   

 

Utfyllingen av tiltaksplanen begynner deltakerne på under fellessamlingen og fullføres sammen 
med de andre på kontoret. Planen sendes til veilederne senest to uker etter samlingen. Vi 
anbefaler at den enten fylles ut elektronisk eller at den fylles ut for hånd og så skannes før den 
sendes som vedlegg pr mail.   
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Presensliste 

Kvalitetsprosjekt i allmennmedisin 

Møtetype (møte på kontoret, Fellessamling, annet):                                                 Dato: 

Møtestart:       Møteslutt: 
Veiledere:       

Navn       Signatur         Kurstimer (1 kurstime = 45 
min.) 
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Forbedringstemaer 
 
Nedenfor er listet opp temaer fra læringsnettverk i Telemark. Erfaringer fra dette kan formidles 
til SAK veilederne ved behov.  

• Forbedre dokumentasjon om 
– Medarbeiderra d 
– Faste medisiner for pasienter over 70 a r 
– Tidligere sykdommer 

• Forbedre og systematisere indre rutiner ved kontoret, revidere eksisterende dokumenter 
og skrive nye der det mangler  

• Arbeid i forhold til følgende fire omra der: 
– Personalmøter/kontormøter 
– Timeboka – ”Time samme dag” 
– Oppdatering av faste medisiner 
– Rutiner for informasjon til vikarer 

• Medarbeidere 
• Leger 

• Opplæringsplan/sjekkliste for nyansatte leger/legevikarer 
• Brukerundersøkelse med tema Marevan-bruk og ma ling av INR 
• Telefontilgjengelighet 
• Ventetid pa  time/time samme dag 
• Innhenting av pasienterfaringer (spørreskjema, fokusgruppeintervju) 
• Telefonra dgivning 
• Kulturelle mønstre (Relasjoner, Ta beslutninger) 
• Forskrivning av A- og B-preparater 
• Bruk av kliniske retningslinjer 

 
Andre temaer 

• Ventetid pa  venterommet 
• Egenmestring 
• Diabetes 
• Forebygging hjerte-kar 
• Astma 
• KOLS 
• Depresjoner 
• Demens 
• Antibiotikabruk 
• Legemiddelsamstemming 
• Kulturelle mønstre 
• Vurdering av ø.hj 
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Informasjon om Maturity Matrix – Internasjonal versjon  
Kvalitetsverktøy for allmennlegekontor i Norge 
 
Hva er Maturity Matrix? 
Maturity Matrix (MM) er et kvalitetsverktøy som stimulerer til diskusjon om hvor velorganisert 
legekontoret er. Det gjennomføres på et møte med legene og medarbeiderne på eget legekontor 
av en godkjent veileder.  
Det kreves ingen spesiell forberedelse utover det å sikre uforstyrret møtested og deltakelse av 
alle (leger og medarbeidere) på kontoret. 
Maturity Matrix tar utgangspunkt i legekontorets egen vurdering om hvilket nivå kontoret 
befinner seg på for syv ulike organisatoriske tema. For hvert tema er det definert seks stadier fra 
det primitive eller umodne (nivå 1) til det avanserte eller ønskelige (nivå 6= Maturity). Hvert 
tema tildeles skår etter bestemte regler og markeres i et ruteark-skjema (Matrix). 
Verktøyet er utviklet i samarbeid med europeiske allmennlegemiljøer, bl a European Association 
for Quality in General Pratice (EQuiP).  Senter for allmennmedisinsk kvalitet i Legeforeningen – 
SAK – har valgt å bruke dette verktøyet på det første møtet på hvert legekontor som er med i 
Læringsnettverkene med start januar 2012. Legekontor som ikke er med i Læringsnettverkene 
kan be om hjelp fra SAK-prosjektet for å gjennomføre Maturity Matrix på eget kontor via denne 
adressen: sak.prosjekt@gmail.com 
 
Hvordan foregår Maturity Matrix? 
Møtet må ledes av en godkjent MM-veileder. MM-veileder tar med alt materiale som skal brukes 
under møtet. Det anbefales å sette av minimum to timer. MM-veileder vil lede møtet, som i det 
vesentligste er en diskusjon der legekontoret  

 blir enige om hvilket utviklingsnivå kontoret befinner seg på 
 får et startsted for å vurdere hvilke områder kontoret ønsker å videreutvikle 

 
SAK har gjennomført Maturity Matrix på flere legekontor i Norge og publisert sine erfaringer i 
Utposten nr.6 – 2010. Her står det mer utførlig om hvordan et MM-møte arrangeres. 
Som sagt kreves det ingen spesiell forberedelse. Hvis du allikevel vil lese mer kan du følge 
linkene under: 
http://www.Legeforeningen.no/id/158720 (lysbildeserie) 

http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten10/UP10_06/28_31_kvalitet 

legek_Utp_6_2010.pdf 

www.maturitymatrix.co.uk (internasjonal hjemmeside) 

 

Om tilbakemelding fra kartleggingsmøtet og MM skåring 
 
På neste side finner du som veileder et skjema for tilbakemelding. Det kan du skrive ut som papirkladd 

slik at du sikrer deg at du får med alle nødvendige opplysninger. Hvis legekontoret ikke er klare til å 

fylle ut hele del 5 “OPPFØLGING ETTER MATURITY MATRIX MØTET” før de har hatt flere 

møter, så sikre deg en kopi av skjemaet så langt det er kommet. Sjekk at alle de andre delene 1-4 er 

fullstendige. Det enkleste er gjerne å fylle ut det du kan selv, og så la leder/kontaktperson på kontoret 

fylle ut resten. 

Enten i møtet eller senere kan du fylle inn skjemaet elektronisk og sende til Janecke Thesen på 

mailadresse sak.prosjekt@gmail.com. 

http://www.legeforeningen.no/id/158720
http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten10/UP10_06/28_31_kvalitet%20legek_Utp_6_2010.pdf
http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/Utposten10/UP10_06/28_31_kvalitet%20legek_Utp_6_2010.pdf
http://www.maturitymatrix.co.uk/
mailto:sak.prosjekt@gmail.com
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Eller (og aller helst!) kan du legge det inn i prosjektets database direkte; følg denne linken: 

http://www.surveymonkey.com/s/8CLQCR7  
Der du eventuelt mangler opplysninger fra del 5, skriver du bare ”kommer”. 

Janecke vil legge dataene inn i prosjektdatabasen, og sende resultatet for legekontoret til 

nettverksveilederne som sender videre til kontoret. 

 

 
Tilbakemelding fra kartleggingsmøtet og Maturity Matrix skåring 

 

Sendes av MM-veileder til Janecke Thesen, sak.prosjekt@gmail.com, eller legges inn i 

spørreskjema som veileder finner på denne linken: 

http://www.surveymonkey.com/s/8CLQCR7 

 

1. OM LEGEKONTORET 

Navn og adresse på legekontor (nøyaktig!): 

Antall leger: 

Antall sykepleiere:  

Antall medarbeidere utenom leger og sykepleiere (helsesekretærer, bioingeniører mm): 

Antall pasientkonsultasjoner ved legekontoret pr arbeidsdag, anslagsvis: 

Ligger legekontoret i et område med mange fattige og/eller innvandrere? ja eller nei: 
2. OM MATURITY MATRIX-MØTET 
Møtedato, Maturity Matrix: 

Antall personer tilstede fra kontoret (veiledere telles ikke med her): 

Antall forskjellige profesjoner fra kontoret: 

Varighet av møtet brukt på Maturity Matrix, i minutter: 

Leder for legekontoret, som gir samtykke til evt å legge inn legekontorets data i den norske og 

internasjonale databasen, navn: 

Skåringen fra det enkelte legekontor er bare tilgjengelig for legekontoret selv, nettverksveileder 

for kontoret, MM-veileder og prosjektledelsen i SAK. 

 

3. TILBAKEMELDING FRA LEGEKONTORET PÅ MATURITY MATRIX 
Ris, ros eller forslag til forbedringer vedr selve prosessen? Fritekst:  

Ris, ros eller forslag til forbedringer vedr dimensjonene i Maturity Matrix? Fritekst:  

(Ved papirkopi bruk baksiden) 

 

4. LEGEKONTORETS SCORING          Scoring på de syv dimensjonene, tallverdi 1- 6: 

1. Kunnskapsbasert praksis  5. Brukerperspektiver  

2. Pasientdata  6. Forbedringsarbeid  

3. Personalpolitikk  7. Prosedyrer  

4. Teamarbeid   

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fs%2F8CLQCR7&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdAU1BJG_H42dRASw1oAl3QVzXMuQ
mailto:sakprosjekt@gmail.com
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fs%2F8CLQCR7&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzdAU1BJG_H42dRASw1oAl3QVzXMuQ


 
 

53 
 

5. OPPFØLGING ETTER MATURITY MATRIX MØTET 
Generelt: få med mailadresser og mobilnummer nå! 

Ansvarlig for å skrive referat fra Maturity Matrix-møtet: 

Forslag til datoer, fellessamlinger (forslagsvis feb, mai, sep): 

Navn på Maturity Matrix-veileder: 

Navn på veiledere i læringsnettverket: 

Navn på leder for kvalitetsprosjektet ved dette legekontoret? Navn og profesjon:  

  

Navn på deltaker 2 i prosjektgruppa på dette legekontoret? Rolle, navn og profesjon: 

 

Navn på deltaker 3 i prosjektgruppa på dette legekontoret? Rolle, navn og profesjon: 
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Aktuelle nettsider 

Kvalitetsverktøy på allmennlegekontorer 

Modell for kvalitetsforbedring i Helsebiblioteket 

SPC i Helsebiblioteket 

Kvalitetsforbedringsportalen i Helsebiblioteket 

Kartlegging og forbedring av kulturelle mønstre 

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid  
 

Aktuell tidsskriftsartikkel – anbefalt lesing for alle! 
O B Pedersen, E Hovlid. Læringsnettverk for bedre kvalitet i allmennpraksis. 
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1046-9  http://tidsskriftet.no/article/1684041 

 

Aktuell rapport frå Kunnskapssenteret (for spesielt interesserte): 

Læringsnettverk som verktøy i kvalitetsforbedring - en oppsummering av 
forskning og erfaring  

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/L%C3%A6ringsnettverk+som+verkt%C3%B8y+i+kv

alitetsforbedring+-+en+oppsummering+av+forskning+og+erfaring.14252.cms?threepagenor=1 

 
 

http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Metoder+og+verkt%C3%B8y/Allmennlegekontor
http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Metode_for_kvalitetsutvikling/1103
http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Verktoykasse/Planlegge/Statistisk_prosesskontroll_SPC_
http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring
http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbedring/Ledelse/Kultur/Kartlegging%2bog%2bforbedring%2bav%2bkulturelle%2bm%c3%b8nstre.61398.cms
http://www.legeforeningen.no/id/151599.0
http://tidsskriftet.no/article/1684041
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/L%C3%A6ringsnettverk+som+verkt%C3%B8y+i+kvalitetsforbedring+-+en+oppsummering+av+forskning+og+erfaring.14252.cms?threepagenor=1
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/L%C3%A6ringsnettverk+som+verkt%C3%B8y+i+kvalitetsforbedring+-+en+oppsummering+av+forskning+og+erfaring.14252.cms?threepagenor=1
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Vedlegg 4:  Mal for sluttrapport fra legekontorer som har deltatt i  
læringsnettverkene i SAK 

 
1. Kort beskrivelse av kontoret 

 
2. Hva har dere valgt å jobbe med? Beskriv visjonen og målsettingen dere har 

hatt for forbedringsarbeidet ved deres kontor 

 
3. Hvordan har dere organisert/gjennomført forbedringsarbeidet hos dere? 

 
4. Beskriv tiltakene dere planla for dette forbedringsarbeidet og hvordan  

dere gjennomførte tiltakene. 
 

5. -     Beskriv oppnådde resultater av forbedringsarbeidet, gjerne supplert   

 med grafer, tabeller og/eller illustrasjoner.  
-  Beskriv det dere har oppnådd i forhold til hovedmål og eventuelle    

 andre mål dere hadde satt 
-  Beskriv prosedyrer dere har laget eller revidert og legg dem eventuelt   

 ved rapporten. 
 

6. -     Hva har dere lært av det dere har holdt på med ved eget kontor?  

-  Hva har dere lært av de andre i læringsnettverket?  

 
7. Hvilke planer har dere for kvalitetsarbeid ved kontoret framover? 
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Vedlegg 5:  Spørreskjema; Erfaringer fra deltakerne i SAK-læringsnettverk 
 

Fra høsten 2011 til høsten 2012 har det vært flere læringsnettverk i flere fylker - ditt legekontor har deltatt i ett 

av dem. Læringsnettverkene har vært en del av forberedelsene til et framtidig Senter for allmennmedisinsk 

kvalitet (SAK). Vi trenger derfor å innhente erfaringer fra de deltakende legekontorene for å kunne planlegge og 

gjennomføre nye læringsnettverk som er mest mulig nyttige for de som deltar. 

 

Vi ber derfor om at alle ved fastlegekontoret, også de som ikke selv deltok i fellessamlingene og både 

medarbeidere og leger, fyller ut spørreskjemaet. 

 

1. Medarbeider/helsesekretær:           Fastlege:        (Kryss av)   …………………. legekontor 
 

2. Har deltatt på fellessamlinger i læringsnettverket:      (ja)        (nei) 

 
3. Hva har vært bra for kontoret og deg selv ved at kontoret har deltatt i læringsnettverket? 

 

………………………………………………………………………………………… 
 

………….……………………………………………………………………………… 
 

……….………………………………………………………………………………… 
 

4. Hva skulle vi ha gjort annerledes i dette læringsnettverket for at du og dere som kontor skulle hatt 

bedre utbytte i forhold til forbedring i egen praksis?  
 

………………………………………………........…………………………………… 
 

.………………………………………………………………………………………… 
 

.………………………………………………………………………………………… 
 

5. Hvordan synes du at dere/kontoret har lykkes med å involvere alle i forbedringsarbeidet?  
 

.………………………………………………………………………………………… 
 

.………………………………………………………………………………………… 

 

6. Andre kommentarer:  
 

……………………….……………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

7. a) Kan du tenke deg at du og ditt legekontor vil melde dere på et nytt læringsnettverk senere?  

        (ja)          (nei) 

           b)  Forklar hvorfor     
           ………….……………………………………………………………………………... 
 

           ………………………………………………………………………………………… 
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Vedlegg 6:  Spørreskjema om erfaringer fra å være veileder i læringsnettverk  
i SAK 

 
 

1. Beskriv hvordan du har jobbet som veileder for hvert læringsnettverk, f. eks. i hvilken 
grad har det vært kontakt på telefon, e-post, brev etc 

 
 

2. Hvordan har det vært å være veileder for både leger og medarbeidere?  
 
 

3. Hvordan har du samarbeidet med annen veileder og hvordan har du hatt kontakt med 
personer i SAK? 

 
 

4. Hva har vært utfordrende, vanskelig, lærerikt, moro? 
 
 

5. Hvilken erfaring har du gjort deg med læringsnettverk som metode for forbedringsarbeid? 
Hensiktsmessig struktur?  Hvordan fungerte nettverkssamlingene? 

 
 

6. Hvilken erfaring har du med å bruke Maturity Matrix som start på læringsnettverket? 
 
 

7. Kan du tenke deg å være veileder i et nytt læringnettverk? 
 
 

8. Hvilke tanker har du om utdanningen som SAK-veileder, oppfølgning underveis og støtte 
fra SAK? 

 
 

9. Hvordan og hvilken nytte har du hatt av kompendiet for veilederne i SAK-nettverk og av 
nettstedet for veilederne i SAK? 

 
 

10. Kom gjerne med andre kommentarer her. 
 
 
 
 

TAKK FOR HJELPEN! 
 
 


