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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Torsdag 19. juni kl. 10.30-13.30 
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 
Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 
 
Tid Sak Ansvar 
10.30 – 10.45 • Godkjenning av agenda 

• Referat fra styringsgruppemøtet 
19.03.14 

Bjørn Guldvog, leder av 
styringsgruppen 

10.45 – 11.05 Orienteringssaker (1-3) 
Sak 1: Orientering om status for 
virksomhetsoverdragelse og 
ansettelsesprosesser 
 
Sak 2: Orientering om aktiviteter siden sist 
styringsgruppemøte   
 
Sak 3: Høstsamlingen 

 
Bjørn Guldvog og 
Anne-Grete Skjellanger, 
sekretariatet 
 
 
 

Vedtakssaker:   
11.05 – 11.30 Vedtakssak 1:  

Budsjett og regnskap, samt revidert 
virksomhetsplan andre halvår 2014 

Anne-Grete Skjellanger 

11.30 – 12.00 Vedtakssak 2:  
Kartlegging av pasientskader – rapport for 
2013 

Ellen Deilkås, 
sekretariatet 

12.00 – 12.20 Pause og fellesfotografering  
12.20 – 12.40 Vedtakssak 3:  

Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen  
Anne-Grete Skjellanger 

12.40 – 13.15 Vedtakssak 4:  
Strategi for pasientsikkerhetsprogrammet  

Anne-Grete Skjellanger 

13.15– 13.25 Eventuelt  
13.25 – 13.30 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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VEDTAKSSAKER 
 

Sak 1: Budsjett og regnskap samt revidert virksomhetsplan 
andre halvår 2014 

Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet kunngjorde i et brev til Helsedirektoratet 12.05.14 at det er 
besluttet at sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet skal flyttes fra Kunnskapssenteret 
til Helsedirektoratet. Endringen trår i kraft fra 1. juli 2014.  
 
Budsjettet for 2014 er ikke vedtatt av styringsgruppen.  
 
Status 
Virksomhetsoverdragelsen og et manglende vedtatt budsjett har ført til forsinkelser i 
sekretariatets planlagte aktiviteter og budsjettdisponeringer. Prosessen med å få ansatt et 
sekretariat i faste stillinger har særlig blitt påvirket og er ennå ikke avsluttet. Planlagte 
aktiviteter har i stor grad blitt gjennomført, men tiltak som forbedring av nettsiden, 
kommunikasjonstiltak og avtale med Institute for Healthcare Improvement (IHI) har blitt utsatt 
til andre halvår 2014. Virksomhetsoverdragelsen til Helsedirektoratet innebærer også en del 
tilleggsoppgaver for sekretariatet.  
 
Budsjett og regnskap 2014  
Den totale bevilgningen for pasientsikkerhetsprogrammet for 2014 er på 21 500 000 kroner. 
Per 31.mai 2014 var det brukt 6,7 millioner kroner, og det gjenstår 14,8 millioner kroner på 
årets budsjett. 
 
Prioritering av aktiviteter høsten 2014 
 
Følgende foreslås prioritert høsten 2014: 

• Etablering og opplæring av nytt sekretariatet 
• Tilpassing og opplæring i Helsedirektoratets systemer og rutiner 
• Etablering og forbedring av programmets nettside 
• Gjennomføring av Høstsamlingen  
• Gjennomføring av møter med styringsgruppen og fagrådet 
• Oppfølging av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
• Utrede muligheten for pasientsikkerhetskulturundersøkelse i kommunene 
• Avtale med Institute for Healthcare Improvement 
• GTT-seminar  
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• Planlegging av pilotprosjekt for overdose og selvmord i fengselshelsetjenesten 
• Utvikling av prioriterte tiltak innen brukermedvirkning 

 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen stiller seg bak regnskap og budsjett og revidert virksomhetsplan høsten 
2014.  
 
 
Vedlegg 1: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet  
Vedlegg 2: Regnskap og budsjett vår 2014 
Vedlegg 3: Revidert virksomhetsplan andre halvår 2014 
 
 

Sak 2: Kartlegging av pasientskader – rapport for 2013 

Merknad: Sekretariatet samarbeider med kommunikasjonsavdelingene i Helse- og 
omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om offentliggjøring av resultatene i rapporten. 
Inntil Helse- og omsorgsdepartementet offentliggjør resultatene, er denne rapporten 
konfidensiell. 
 
Bakgrunn: 
Rapporten Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2013 presenterer den 
fjerde nasjonale journalundersøkelsen etter prosedyren Global  Trigger Tool (GTT), i Norge. 
Undersøkelsen omfatter alle 19 helseforetak og fem private sykehus.  
 
45 GTT-team fra 18 helseforetak og fem private sykehus leverte resultater for 2013. 
Undersøkelsen omfattet 10.986 pasientopphold avsluttet i tidsrommet 1. januar til 31. 
desember 2013. De undersøkte pasientoppholdene ble tilfeldig trukket fra totalt 569.714 
pasientopphold i somatisk helsetjeneste. Pasientopphold innen rehabilitering, pediatri og 
psykiatri er som tidligere holdt utenfor, fordi GTT ikke er tilpasset disse tilbudene.  
 
Selv om GTT-teamene har utført undersøkelsen i henhold til samme manual og med samme 
opplæring, er det mange potensielle feilkilder. For eksempel kan det være usikkerhet knyttet 
til at to team kan vurdere forskjellig hva som regnes som en skade, og et team kan endre på 
sine vurderinger av hva de mener med begrepet skade over tid. Det er derfor slik at 
beregningene må tolkes med forsiktighet, og at vi ikke med sikkerhet kan si at endringer man 
ser i beregningene fra det ene året til det andre, er reelle.  
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Hovedfunn:  
1. Undersøkelsen anslår at det ved 13 % av alle somatiske pasientopphold i Norge i 2013 

oppstod minst en pasientskade som medførte behov for tiltak, forlenget 
sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser. Anslaget for 2012 var 14 %. Anslaget 
for 2010 og 2011 var 16 %.  

2. Undersøkelsen anslår at det ved 8 % av alle somatiske pasientopphold i Norge i 2013 
oppstod minst en skade som førte til forlenget sykehusopphold eller alvorligere 
konsekvenser. Anslaget var på 8 % i 2012, og 9 %  i 2011 og 2010.  

3. Skadetypene som det er funnet mest av gjennom alle årene er urinveisinfeksjoner, 
legemiddelrelaterte skader, postoperative sårinfeksjoner, annen kirurgisk 
komplikasjon, nedre luftveisinfeksjoner og annen infeksjon.  

 
Den vedlagte rapporten er ikke endelig versjon. Språklig gjennomgang og design/layout 
gjenstår før rapporten vil bli offentliggjort av inntil Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen stiller seg bak rapporten Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger 
Tool 2013. Styringsgruppen behandler rapporten konfidensielt inntil Helse- og 
omsorgsdepartementet har offentliggjort resultatene.  
 
 
Vedlegg 4: Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2013 
 
 

Sak 3: Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen 

Merknad: Sluttrapporten inneholder resultater fra rapporten Nasjonal Journalundersøkelse 
med Global Trigger Tool 2013. Sluttrapporten er dermed også konfidensiell inntil Helse- og 
omsorgsdepartementet offentliggjør resultatene. 
 
Bakgrunn 
Pasientsikkerhetskampanjen har ikke blitt eksternt evaluert, men i 2012 leverte sekretariatet 
en midtveisrapport og nå har sekretariatet skrevet en sluttrapport for kampanjen. 
Sluttrapporten oppsummerer arbeidet, aktiviteter og resultater fra kampanjeperioden. Den 
inneholder også en evaluering fra sekretariatet om hva som har fungert, hva som bør 
forbedres og bør videreføres i programmet.    
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Den vedlagte rapporten er ikke endelig versjon. Design/layout gjenstår før rapporten blir 
offentliggjort. 
 
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen stiller seg bak sluttrapporten for pasientsikkerhetskampanjen. 
 
 
Vedlegg 5: Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24-7  
 
 

Sak 4: Strategi for pasientsikkerhetsprogrammet 

Bakgrunn 
På styringsgruppemøtet 5. september 2013 fikk sekretariatet i oppdrag av styringsgruppen å 
utarbeide en strategiplan for pasientsikkerhetsprogrammet. På styringsgruppemøtet 28.11.13 
fikk styringsgruppen presentert et utkast til programstrategi hvor det ble gitt tilbakemeldinger 
om områder der det var behov for videreutvikling og konkretisering.  
 
På styringsgruppemøtet 19.03 godkjente styringsgruppen en prosessplan for strategien. 
Strategiplanen ble behandlet på fagrådsmøte 29.04, og sekretariatet har avholdt bilaterale 
møter med alle aktørene i styringsgruppen. I tillegg har strategiplanen vært på høring hos de 
regionale programlederne og alle landets Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.    
 
Den vedlagte strategien er ikke endelig versjon. Design/layout gjenstår før strategien blir 
offentliggjort. 
 
Forslag til vedtak  
 
Styringsgruppen stiller seg bak strategien for det nasjonale femårige 
pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.  
 
 
Vedlegg 6: Strategi for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





Vedlegg 1: 

 



	  

	  

	  



	  



Bevilgninger Beløp (NOK)

Bevilgning over statsbudsjettet til pasientsikkerhetsprogrammet 20 200 000

Belastningsfullmakt fra Hdir, Tildeling over Rustiltak 500 000

Belastningsfullmakt fra Hdir, Tildeling over Utredningsvirksomhet mv., 500 000

Belastningsfullmakt fra Hdir, Tildeling over Annet folkehelsearbeid 300 000

Totale bevilgninger 21 500 000

Kostnader Budsjett 2014* Per 31.05 Per 06-12 2014

Personalkostnader

   Lønn og sosiale kostnader 8 200 000 2 839 008         5 360 992

   Overhead Kunnskapssenteret 1. halvår 1 250 000 1 041 667         208 333

   Overhead Helsedirektoratet 2. halvår 1 100 000 1 100 000

   Vikarbruk 700 000 326 983            373 017

   Konsulentbruk 2 450 000 1 000 000         1 450 000

Totale personalkostnader 13 700 000 5 207 659 8 492 341

Driftskostnader 7 800 000 1 475 932 6 324 068

Totalt personalkostnader og drift 21 500 000 6 683 590 14 816 410

Regnskap og budsjett for pasientsikkerhetsprogrammet 2014

Vedlegg 2:



Vedlegg 3: 

Revidert virksomhetsplan andre halvår 2014 
Opprinnelige planlagte aktiviteter andre 
halvår 2014 
 

Nytt forslag til aktiviteter andre halvår 
2014 
 

Høstsamling for nye og eksisterende team Gjennomføres 

Oppfølging og støtte til helseforetak Gjennomføres med begrensede 
ressurser 

Oppfølging av utviklingssentrene Gjennomføres 

Spredning i kommunene Gjennomføres med begrensede 
ressurser 

Planlegging og oppstart av pilotprosjektet 
”Trygg kommune” 

Utsettes til 2015 

Oppstart av site visits på helseforetak og 
kommuner 

Utsettes til 2015 

Oppfølging av 
pasientsikkerhetsundersøkelsen 

Gjennomføres 

Utrede muligheten for 
pasientsikkerhetsundersøkelse i kommunene 

Gjennomføres 

Inngåelse og oppfølging av avtale med 
Institute for Healthcare Improvement 

Gjennomføres 

Videreutvikling og oppfølging av Extranet Vedlikehold, videreutvikling utsettes til 
2015 

GTT-seminar Gjennomføres 

Planlegging og gjennomføring av pilotprosjekt 
for overdose og selvmord i 
fengselshelsetjenesten 

Kun planlegging, gjennomføring utsettes 
til 2015 

Informasjon om programaktiviteter Gjennomføres 

Redesign av nettsiden  Gjennomføres 

Utvikling av tiltak innen brukermedvirkning Gjennomføres med begrensede 
ressurser, 
pasientambassadørprogrammet utsettes 
til 2015 

Følge opp ekspertgruppene vedrørende 
gjennomgang av tiltakspakker 

Utsettes til 2015 grunnet manglende 
kunnskapsoppsummeringer 

Utvikle tiltak for å følge opp 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

Gjennomføres 

Utrede behov og mulighet for e-
læringsprogram i forbedringsmetodikk og 
pasientsikkerhet 

Utsettes til 2015 



Starte arbeidet med nye innsatsområder Utsettes til 2015 

Foredrag og presentasjoner Begrenset 
 


