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Sak 42/2010 16. sept 2010

1. Styret slutter seg til innholdet i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet slik det er 
presentert i  saksutredningen.

2. Følgende tiltak skal gjennomføres:
– Docmap skal tas i bruk fullt ut som kvalitetssystem i NLSH
– Trygg Kirurgi sjekklisten skal innføres
– Det gjennomføres innledende undersøkelse av ansattes holdninger til 

pasientsikkerhet
– Det gjennomføres innledende undersøkelse av sykehusdødelighet
– Standardisert sykehus dødelighetsrate og skadefrekvens per 1000 liggedøgn 

monitoreres

– Det innføres pasientsikkerhetsvisitter
– Det innføres avdelingsvise/seksjonsvise kvalitetsparametre
– Det skal utvikles en pasientsikkerhets score for NLSH
– Det skal brukes tverrfaglige team for gjennomgang av diagnostikk og behandling av  

kreftpasienter
– Det skal etableres systematisk bruk av komplikasjonsmøter i kjernevirksomheten ved 

NLSH
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Praktisk og teoretisk fundament for ledelse 
av pasientsikkerhet ved NLSH

Lokal tilpasning av internasjonale 
Pasientsikkerhetsprogram

– Boards on board
• http://www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign/BoardsonBoard.htm

– Leadership for Safety
• http://www.patientsafetyfirst.nhs.uk/ashx/Asset.ashx?path=/How-to-guides-2008-09-

19/Leadership%201.1_17Sept08.pdf
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Kortversjon av 
pasientsikkerhetsvisitt

• Adm dir, sekretær + evt en til fra ledelsen
• Visitten varsles og 3-4 ansatte fra 

forskjellige yrkesgrupper møter fra avd –
ingen ledere!

• Møtet kommer til enighet om inntil 3 
problemstillinger som skal bringes videre 
til administrasjonen

• 1 times samtale inkl oppsummering
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Eksempler på problemstillinger

• Hode-bevegelse sengepost
– få skjermet arbeidsstasjonene
– forbedre alarmsystemet
– tilgang på flere og lett tilgjengelig telefoner for 

svaring av callinger/foreta callinger på
– Uforsvarlig skriverestanse for polikliniske 

epikriser/notater
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Eksempler på problemstillinger

• Radiologisk avdeling
– En av 10 innlagte pasienter mangler ID bånd 

når de kommer til rtg
– Behov for å avklare ansvarsforhold for 

pasienter som ligger på gangen på rtg og 
venter på portør/undersøkelse

– Mangelfulle sjekklister for rekvirering av rtg
undersøkelser (MR, us med kontrast mv)
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• Sengepost Lofoten sykehus
– Anestesilegevikarer må pålegges mer 

konsekvent føring av anestesijournal/skjema
– Beholde muntlig overlevering av 

pasientinformasjon mellom vaktskiftene  
– Vurdering av infeksjonsfare på grunn av felles 

løsning av kantine/dagligstue for pasienter, 
pårørende og personale.
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Pasientsikkerhetsvisitter

• Konklusjon så langt
– 5 gjennomført 

• Meget vellykket møte med organisasjonen – forutsatt at 
administrerende direktør kan formidle tillit og trygghet 
under visitten 

• Rimelig vellykket utvalg av identifiserte 
pasientsikkerhetsområder for oppfølging

• Kurant relasjon med klinikk/enhetsledelse etterpå
• En utfordring å følge opp innsatsområdene –

konkretisering av problemstillingene hjelper
• Meget stor utfordring å formilde resultat av tiltakene
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Pasientsikkerhetsvisitter

• Konklusjon så langt
– Krever fortsatt utvikling for å finne en 

”kostnadseffektiv” metode – men vi tror 
dette tiltaket har et betydelig potensial
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Takk
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Helse Førde
Andel operasjoner med sjekkliste januar 2010 – januar 2011
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sjekkliste
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sjekkliste

Andel elektive operasjoner på 
innlagte pasienter med sjekkliste

Andel elektive operasjoner på 
dagkirurgiske pasienter med 
sjekkliste
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t

Rådata januar 2010 mai 2010 september 2010 januar 2011
Antall elektive operasjoner totalt 288 234 292 258
Antall elektive oprerasjoner m/sjekkliste 92 137 173 210
Antall ØHJ operasjoner 120 95 99 96
Antall ØHJ operasjoner m/sjekkliste 43 52 54 81
Antall elektive operasjoner på innlagte pasienter totalt 167 119 166 139
Antall elektive  operasjoner på innlagte pasienter m/sjekkliste 45 69 90 112
Antall elektive operasjoner på dagkirurgiske pasienter totalt 147 138 93 142
Antall elektive  operasjoner på dagkirurgiske pasienter m/sjekkliste 58 78 51 116
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Kirurgisk avdeling Førde
Andel operasjoner med sjekkliste januar 2010-januar2011
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Rådata januar 2010 mai 2010 september 2010 januar 2011
Antall elektive operasjoner totalt 60 49 59 65
Antall elektive oprerasjoner m/sjekkliste 1 40 51 61
Antall ØHJ operasjoner 15 24 28 23
Antall ØHJ operasjoner m/sjekkliste 2 13 17 19
Antall elektive operasjoner på innlagte pasienter totalt 48 36 37 45
Antall elektive  operasjoner på innlagte pasienter m/sjekkliste 1 29 30 41
Antall elektive operasjoner på dagkirurgiske pasienter totalt 17 16 26 23

Antall elektive  operasjoner på dagkirurgiske pasienter m/sjekkliste 0 11 24 23
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Nordlandssykehuset Bodø
Andel operasjoner med sjekkliste oktober 2010 – januar 2011
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sjekkliste
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Rådata 15.10. 2010 31.10.2010 15.11.2010 30.11.2010 15.12.2010 31.12.2010 10.01.2011

Antall elektive operasjoner totalt 196 229 225 214 175 112 119
Antall elektive oprerasjoner m/sjekkliste 1 45 98 138 120 77 77
Antall ØHJ operasjoner 40 54 44 42 63 36 27
Antall ØHJ operasjoner m/sjekkliste 1 16 23 28 42 30 19
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