
Ledelse av pasientsikkerhet  

Styreinvolvering 



Styreinvolvering 

• Sett et mål 

• Del fakta og pasienthistorier 

• Sett i gang og følg opp tiltak på systemnivå 

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen 

• Bygg kompetanse  

• Tydeliggjør toppledelsens ansvar 

 



Sett et mål 

• Forbedringserklæring 

• Konkrete mål om å redusere 
pasientskader 



Styresak 42/2010 Pasientsikkerhet og kvalitet 





Del fakta og 
pasienthistorier 

 
 

• Pasienthistorie som første sak på dagsorden til hvert 
styremøte 

• Faktagrunnlag og fortellinger må evalueres 



Sett i gang og følg opp 
tiltak på systemnivå 

 

 

 

• Vis at det er styret som eier 
problemet og setter dagsorden 

25% av sakene knyttes til kvalitet og 
pasientsikkerhet 

• Styret må følge opp 
organisasjonens resultater 

Resultatindikatorer som analyseres og 
presenteres regelmessig (”dashbord”) 



Dashbord 

 



Forbedre 
pasientsikkerhetskulturen 

 

• Åpenhet og transparens 
Publiser avvik 

Kvalitetstavler 

• Oppmuntre til innspill om 
forbedringsområder 

• Respekt og vilje til å si unnskyld 





Bygg kompetanse 

• Øke styrets kompetanse 

• Øke de ansattes kompetanse 
 

• Etabler et tverrfaglig pasientsikkerhetsutvalg 

• Få ledere med kompetanse i pasientsikkerhet og 
forbedring inn i styret 

• Definer og oppnå et gitt kompetansenivå innen 
pasientsikkerhet og forbedring for styremedlemmene 

• Sett av tilstrekkelige ressurser til kontinuerlig opplæring 
i pasientsikkerhet og forbedring for ansatte og personell 



Styrets opplæring 

 

Økt bevissthet rundt 
styrets rolle og ansvar i 
arbeid med 
pasientsikkerhet 

Gi grunnlag for gode 
rolleforståelser 

Etablere felles plattform 
for samarbeid mellom 
styret og ledelsen ved 
Nordlandssykehuset i 
pasientsikkerhetsarbeid 



Programmet skulle gi innspill til 

• Hvilke forventninger stilles til styret når det 
gjelder kvalitet og sikkerhet? 

• Hva er nåværende status for 
kvalitetsutvikling og sikkerhet i 
helsetjenesten generelt, i ditt lokalsamfunn 
og i helsetjenestens organisasjoner? 

• Hvordan kan styret effektivt utnytte sine 
roller og erfaringer til å påvirke takten på 
kvalitetsutviklingen i sin egen organisasjon? 

• Hva er de beste strategiene for å 
opprettholde og drifte kontinuerlig 
forbedring? 



…og skulle 

• …være til hjelp for å videreutvikle 
pasientsikkerhet i vår organisasjon  

• …gi konkret kunnskap om 
arbeidsformer og verktøy som brukes i 
pasientsikkerhetsarbeidet ved 
sykehuset  

• …vise eksempler på hvordan andre 
sykehus har valgt å jobbe med 
pasientsikkerhet  

• …gi inspirasjon til nytenkning 



Praktisk gjennomføring 

• 4 samlinger 
Pasientsikkerhet og pasientsikkerhetskultur 

…og kvalitet 

Hvordan skape en organisasjon som over tid 
holder fokus på pasientsikkerhet og kvalitet?  

Kan et godt eksempel hjelpe oss videre på 
veien? 

Et styre for pasientsikkerhet? 

• Delta på 
pasientsikkerhetskonferanse 





Kurset har 
 

• Gitt økt fokus på oppdrag 

• Gjort at vi er blitt kjent og trygge 

• Tydeliggjort styrets og andres roller 

• Gitt bredere perspektiv på foretak og 
foretaksdrift 

• Gitt bredere perspektiv på 
kompleksiteten i foretaket 

 

Hva har vi lært? 

• Flere diskusjonssaker 

• Sette konkrete mål for 
pasientsikkerheten 

• Mellomledere er en 
kritisk gruppe 

• Tydeliggjort styrets ro 
kulturbygging 

• Styret trenger mer 
kunnskap og kompetanse 

 

Styrets evaluering (1) 



Styret ber direktøren  
 

Styrets evaluering (2) 

Bidra til at andelen styresaker som omhandler pasientsikkerhet og 
kvalitet på årsbasis utgjør minst 25 %  

Arrangere halvårlige styreseminar med fokus på pasientsikkerhet, kvalitet 
og brukermedvirkning.  

Utvikle pasienthistorier som verktøy for styrets arbeid med 
pasientsikkerhet, kvalitet og brukermedvirkning.  

Påse at foretaket iverksetter regelmessige målinger av pasient- og 
brukeropplevelser og at resultatet av disse forelegges styret.  

 



Tydeliggjør toppledelsens 
ansvar 

 

• Sørg for at ledelsen har ansvaret for at målene faktisk 
nås 

• Overvåk organisasjonens egne forbedringstiltak på 
systemnivå 

Ligger vi i rute når det gjelder måloppnåelse? 

Hvorfor ikke? Forbedringsstrategi? Tiltak? 

 

Toppledergruppen må ta 
ansvar! 





• Delta pa ̊ alle innsatsområder i 
pasientsikkerhetskampanjen, 
implementere alle tiltakspakkene 
og rapportere egne resultater  

• Offentliggjøre resultater fra 
journalundersøkelser (GTT)  

• Iverksette tiltak for å følge opp 
egne resultater i 
Pasientsikkerhetskampanjen,  

 

Hvorfor skal styret bry seg med dette? 


