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Grefsenhjemmet

Privat, ideelt sykehjem

Stiftet i 1973

Totalrehabilitert med nytt tilbygg i 2003

ISO-sertifisert i 2008/2009

Sertifisert etter ny standard 9001:2015 i 2018

Vår visjon: Grefsenhjemmet er et godt sted å være. For ansatte, for beboere. 



Beboerens behov blir ivaretatt, uansett hvem 
som er på jobb.
Kvalitetsarbeidet er forankret på alle nivåer. 

Noen av våre interessenter:

-Oslo kommune

-Toppledelsen

-Mellomledere

-Ansatte

-Beboere

-Pårørende

Hvordan forankres kvalitetsarbeidet? En må ta utgangspunkt i 
interessentenes premisser.



Forankring av kvalitetsarbeid

Oslo kommune

Noen funn som sikrer forankring «oppover»:

• Bruk samme begrepssett som Oslo kommune

• Ta initiativ en aktiv dialog som er nyttig for Oslo kommune 



Forankring av kvalitetsarbeid

Toppledelsen

• «Open door». De som henvender seg til daglig leder har erfaringer som gjør at 
daglig leder får med seg utfordringer og muligheter på alle nivåer i 
organisasjonen. 

• Innføring av ISO ved Grefsenhjemmet begynte med daglig leder, som har siden 
2008 sikret kontinuitet i kvalitetsarbeidet, også i perioder der organisasjonen har 
mange utfordringer. 



Forankring av kvalitetsarbeid

Mellomledere

• Mellomledere er tro til sine kjerneoppgaver. Utsettelse av kvalitetsoppgaver til 
fordel for «det som brenner» utgjør en risiko for at kvalitetsarbeid foregår parallelt 
til kjerneoppgaver. 

Eks. på kjerneoppgaver er sikring av nok ansatte på jobb 24/7, og direkte pasient- og 
pårørendearbeid, et arbeid hvilket frekvens og intensitet er noe uforutsigbart.

• En vesentlig endring i den nye standarden 9001:2015 er at rollen som Ledelsens 
representant faller bort med forsterket ledelsesengasjement.  Denne endringen 
har vi dratt nytte av, og dette har økt forankringen.



Eksempel på inkludering av mellomledere



Eksempel på inkludering av mellomledere



Forankring av kvalitetsarbeid

Ansatte

• Våre ansatte opplever å få vite om resultat av våre målinger.

• Vi er opptatt av å være lydhør for våre ansatte. De får anledning til å evaluere 
undervisninger, de får muntlig tilbakemeldinger når de melder avvik, og vi er i 
dialog når det gjelder utforming av tiltak. Det er de ansattes hverdag og 
begrepsett som er avgjørende for hvordan vi snakker kvalitet, ikke ISO-
begrepene. 



Forankring av kvalitetsarbeid

• Pårørende

Det er viktig at pårørende vet at vi måler, hva vi måler, resultat, og tiltak. Blitt fast 
punkt på pårørendekvelder.

Eks. Tannstatus, tverrfaglig forbedringsarbeid, palliasjon.



Forankring av kvalitetsarbeid

Beboere - som er våre viktigste interessenter

• «Hva er viktig for deg» og ISO går hånd i hånd.

• Vi skal spørre, og finne ut av, hva som gir hver beboer en god dag, en god kveld, og 
en god natt.

• ISO sikrer at våre beboere får et godt opphold, av god kvalitet, uansett hvem som 
er på jobb.

• ISO 9001:2015 gir en bedret forankring i mellomledelsen, og øker fleksibiliteten i 
utførelsen slik at kunden, i dette tilfelle våre beboere, opplever kvalitet slik de selv 
definerer det.





ISO 9001:2015



En oppnår best resultat når kvalitetsarbeidet 
styres av dialogen med interessentene.

http://helsestandard.no/grefsenhjemmet/

For ledelsen er kvalitet en etisk, effektiv og robust drift.

For ansatte er kvalitet en trygg hverdag, tid og 
kompetanse til utførelse av oppgavene.

For beboere er kvalitet for eksempel
en potet.

http://helsestandard.no/grefsenhjemmet/


Ny avtale med Oslo kommune 8 + 2 år, og beste pris!

ISO 9001:2015
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