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“We do the most complex business on
earth you see –

the public have to understand that”. Sir Muir Gray



Systemperspektivet: 

Oppmerksomhet rettet mot helheten og ikke kun de enkelte delene 
alene









”DETTE ER HEMMELIGHEDEN i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, 
naar han mener at kunne hjælpe en Anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae
mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa
hjælper min Mere-Forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-Forstaaen gjældende, saa er 
det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil beundres 
af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse; Hjælperen maa først ydmyge sig under Den, 
han vil hjælpe, og herved forstaae, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at 
hjælpe ikke er at være den Herskesygeste men den Taalmodigste, at det at hjælpe er Villighed til indtil
videre at finde sig i at have Uret, og i ikke at forstaae hvad den Anden forstaaer”.



«For å organisere oss og samhandle 
på tvers, trenger vi tre ting: felles 
hensikt, felles ressurser og felles 
spilleregler»

Vegard Koldbjørnsrud, BI



Gjenstridige problem 

• Komplekse, varige, kan ikke «løses en gang for alle» - spenner over 
organisatoriske grenser, forvaltnings - og hieratiske nivåer (Rittel og Webber 
1973, Nesheim et. Al  2019)

• Omgivelsene endres raskt og tradisjonelle teknikker er ikke relevante eller 
gode nok – aktørene utfordres

• Utfordringer som oppstår involverer flere sektorer, er vanskelig å dele 
opp og ergo blir samhandling vanskelig

• Krever forståelse av forskjeller 
• Samhandlingsproblemer må løses ved å se utover. Ikke innover. 



Tverretatlig samordning - fire elementer 

1. Oppgaver og avhengigheter som skal håndteres

2. Organisatorisk distanse – jo større forskjeller jo større distanse

3. Virkemidler knyttet til den enkelte organisasjon

4. Tverretatlig samordning

Nesheim et al. 2019



Tre hovedspørsmål i fokus

1. Hva skal samordnes og hvorfor?

2. Hvilke utfordringer møter aktørene i dette arbeidet?

3. Hvilke tiltak treffer aktørene både hver for seg og samordnet som respons på behovet og de 
utfordringene dette møter?

Nesheim et al. 2019









1 + 1 = 2

2 + 2 = 4

3 + 3 = 7

4 + 4 = 8

5 + 5 = 10

Hva er det føste du leger merke til i dene setningen?





Det er viktig for pasientene 
at vi lærer av feil & og det er 
viktig for oss

Negativitetskultur: feil, risiko, avvik, 3-3a

Helsevesenets system for læring..



Stor belastning for helsepersonell involvert i alvorlige 
avvik

Engstelig

Deprimert

Dårlig partner og
forelder

Selvmord

Sykemeldt
PTSD

Søvnvansker

Coughlan et al. 2017



Dyrestudier viser at suksess og positiv erfaring trigger reseptorer som 
bedrer cerebral prosessering og fremtidige prestasjoner Histed et al. 2009

Ved å utelukkende ha fokus på feil og negative avvik går man glipp av 
alt som går bra





Safety – II : Identifisere vellykkede hendelser og implementere 
endring i praksis på bakgrunn av disse



Hva skjer når «ingenting skjer»?

Feil, misforståelser

• Lett gjenkjennelig
• Skjer sjelden
• «enkle årsaker»
• Identifiser og fiks

Vi lærer av det som ikke virker 
= feil

Men vi lærer ikke av det 
som går bra!

Det som går bra

• Vanskelig å se
• Skjer hele tiden
• Lett å forstå
• Oftest oversett

YouTube: Hollnagel 2021



«To treasure and appreciate everyday success, 
rather than taking them for granted»

Enkelt rapportsystem
Medarbeiderdrevet
Systematisk gjennomgang
Refleksjon i gruppe 

#Greatix

www.learningfromexcellence.com



Mange feil knyttet til  antibiotikaforskrivning;

Mål: Bedre standard for forskrivning av antibiotika gjennom
LfE førte til signifikant økning av korrekt antibiotika 
forskrivning (18 – 35%, p=0.045; χ2).       Jones et al. 2019

Royal London, UK etter innføring av LfE: 
- 93% støttet hypotesen om at LfE bidro til økt «staff morale»
- 87% mente det bidro til økt kvalitet i pasientbehandlingen



• UNN
• Helse Møre og 

Romsdal
• Lovisenberg
• Haukeland
• NI AHUS
• BUA 

Nordlandsykehuset
• CRUX
• Nordtun 

HelseRehab



Et proaktivt system med vekt på å analysere det som gikk bra for læring samt gi 
positiv feedback til medarbeiderne



• Løfte god kommunikasjon

• De gode initiativene

• Den gode samhandlingen

• Bygge en bevisst kultur på hva vi gjør bra – øke endringsviljen gjennom de gode eksemplene

• Stimulere motivasjon og engasjement 

• Omdømmebygging

• Skape teamfølelse

• Strategisk ledelse – støtte personalet til å gjøre ting rett

Dette er IKKE et 
koseprosjekt



Medarbeiderdrevet og frivillig

• Hvem gjorde noe #Råbra!?

• Hva var #Råbra! og hvorfor?

• Hva kan vi lære av dette?

• Hvilke endringer kan bidra til at dette 
skjer oftere?

QR kode, epost, fysisk



Hva skal rapporteres?

Hendelser i arbeidshverdagen der du tenker at dette var #Råbra! 

#Råbra! mottak eller arbeid i stressende situasjon
#Råbra! ledelse av et møte
#Råbra! kommunikasjon med kollega, pasienter
#Råbra! løsning av en stressende dag
#Råbra! medarbeiderskap
#Råbra! samarbeid med en annen avdeling, sykehus eller kommune

Man kan også melde noe som bra – må ikke være råbra!!



Håndtering av tildelingene 

• Den som tildeles et #Råbra! kort får en personlig 
gratulasjon med innhold og adressant

• Den som har tildelt kortet får et takkekort for å ha 
«fersket» en kollega i godt arbeid

• Leder har en kort samtale  - motivasjonsprat – med 
mottaker og tildeler for å trekke ut læringspunkter

• Innholdet brukes  i forbedrings og utviklingsarbeid





Tildelingene kategoriseres

• Faglig arbeid

• Initiativ / innovasjon

• Kommunikasjon

• Ledelse 

• Medarbeiderskap
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• Flere hundre tildelinger til nå

• Alle yrkesgrupper gir og får #Råbra!
• Sykehusklovner, prestetjenesten, arkiv,  saksbehandlere, renhold

• Tildelinger på tvers av avdelinger og klinikker, sykehus og 
kommune

• Pasienter til personale

• Gode handlinger smitter!

• Gode eksempler i samarbeid løftes frem 

• Innhold i tildelinger tas inn i pasientforbedringsarbeid

• Endret rutiner i behandling 

#Råbra! har blitt et hverdagsuttrykk ☺



Ledermøter
Kvalitetsutvalg
KVAM
E-post alle
Internundervisning
Fokusuker 
Kommunikasjonsavdeling
Direktørmøte
Pasientsikkerhetsvisitt
Årets #Råbra!



Dersom vi lykkes:

– Økt jobbglede og motiverte ansatte

– Godt arbeidsmiljø 

– Tjenesteinnovasjon

– Økt rekrutteringsevne 

– Utvikle lagspillere

– Økt motstandsdyktighet

Bedre pasientsikkerhet



Kan helsefellesskapene ha nytte av #Råbra!? 

• Analysere god samhandling og gode pasientforløp med fokus på det som gikk bra og bruke det i FSU og SSU?
• Evaluere, lære av og forsterke de prosessene som allerede går bra og bruke disse i samhandling - og 

utviklingsarbeidet
• En god arena for å anerkjenne og gi positiv feedback til samarbeidspartnere
• Bidra til å bygge ned siloer og kortere avstand mellom ulike aktører 

Helsefellesskapet Troms og Ofoten: 
• Faglig samarbeidsutvalg for samhandlingsavvik 
• #Råbra! metodikken skal benyttes til å forbedre samhandling og felles læring 

Sodefjed, Johansen, Kristiansen og Lindekleiv 2022





Lære mer?

I Trygge hender
www.learningfromexcellence.com



Takk for meg, god tur hjem og ha en #Råbra! Helg ☺

Marianne.nordhov@unn.no


