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Referat fra styringsgruppemøte 7. juni 2018 
Tid: 10.00 – 13.00 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1601 
Møtedeltakere: 
 
Fra styringsgruppen: 
Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 
Kristian Onarheim Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF (stedfortreder for Stig Slørdahl) 
Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF (stedfortreder for Lars Vorland) 

Bente Aae Kommunikasjonsdirektør, Helse Vest RHF (stedfortreder for Herlof Nilsen) 

Geir Bøhler Direktør, Kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Helse Sør-Øst RHF (stedfortreder for Cathrine 
Lofthus) 

Bente Kristin Johansen Fagsjef, Legeforeningen (stedfortreder for Geir Riise) 
Øyvind Nordbø Spesialrådgiver, Sykepleierforbundet (stedfortreder for Eli Gunhild By) 
Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS   
Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 
Trygve Ottersen Områdedirektør, Folkehelseinstituttet (stedfortreder for Camilla Stoltenberg) 
Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 
Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  
Kjell Idar Berg  Rådmann, Vestvågøy kommune 

Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

Eli Karin Fosse Direktør for Helse og velferd, Stavanger kommune 

Forfall:  
Ivar Vollset Assisterende direktør, Legemiddelverket 
Iren Mari Luther Nestleder for seksjon for helse og sosial, Fagforbundet 
Endre Sandvik  Kommunaldirektør byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Oslo kommune 

Svein Holen  Rådmann, Skjåk kommune 

Ingvar Skjerve  Rådgiver yrkesseksjonen, Fagforbundet 

Knut Magne Ellingsen Brukerutvalget, Helse Sør-Øst 

  
Observatører og bisittere: 
Torunn Granlund Omland Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 
Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 
Johan Torgersen Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet 
Geir Bukholm Områdedirektør, Folkehelseinstituttet 
Sigrid Askum Fagleder, KS 
 
Fra sekretariatet/Helsedirektoratet: 
Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 
Ida Waal Rømuld Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Carol Perez Romay Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Hanne Narbuvold Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet 
Solrun Elvik Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Kaia Tetlie Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
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Agenda 
• Godkjenning av agenda 
• Referat fra styringsgruppemøtet 21.03.18 
• Orienteringssaker: 

o Status for programmet 
o Status i kommunene 
o Foreløpige resultater fra undersøkelsen ForBedring og forbedringstiltak 

• Vedtakssaker: 
o Vedtakssak 1: Forslag til plan for pasientsikkerhet i 2019 
o Vedtakssak 2: Prosjekt for videreutvikling av GTT-undersøkelsen innen somatikk 

• Eventuelt 
• Oppsummering og konklusjoner 

 
Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent, med noen endringer. Vedtakssak 1 om videreutvikling av GTT-undersøkelsen 
ble tatt ut av agenda for å sikre tilstrekkelig diskusjon rundt forslag til plan for pasientsikkerhet i 2019. Saken 
vil bli vedtatt per e-post med styringsgruppen. Sak fra Pål Iden under eventuelt. 
 
Orienteringssaker 

• Læringsnettverk for trygg utskrivning er nylig avsluttet. Det har gått svært bra og fått gode 
tilbakemeldinger. Brukerne som har deltatt har gitt tilbakemeldinger om hvordan brukere vil 
involveres i forbedringsarbeid. Dette vil videreutvikles til en verktøykasse for brukermedvirkning.  

• Det er utarbeidet en standardpresentasjon om Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring helse- og 
omsorgstjenesten. Presentasjonen ligger på Helsedirektoratets nettside og kan brukes av alle.  

• Pasientsikkerhetskonferansen vil åpne for påmelding i løpet av juni. Styringsgruppen oppfordres til å 
delta. Det vil også tilrettelegges for deltakelse av brukere.  

• Programmet har som mål at 75 prosent av landets kommuner skal arbeide med minimum ett 
innsatsområde. Tallet har lenge stått stabilt på 67 prosent, men har nylig økt til 69 prosent. Endringen 
skyldes fire nye kommuner i Akershus og to i Oppland.  

• De regionale helseforetakene orienterte om foreløpige resultater av undersøkelsen ForBedring, som 
pasientsikkerhetsprogrammet har hatt et koordinerende ansvar for å utvikle. Ser rekordhøy deltakelse 
og godt engasjement. Det utarbeides nå en felles rapport om resultatene som skal offentliggjøres i 
slutten av juni.  

 
Vedtakssaker 
 
Vedtakssak 1: Forslag til nasjonal plan for arbeidet med pasientsikkerhet fra 
2019 
 
Presentasjon  
Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet (HOD) har Helsedirektoratet i samarbeid med aktørene i 
pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet forslag til plan for arbeidet med pasientsikkerhet fra 2019. 
 
Diskusjon 
Styringsgruppen var enige om at det har vært en god og grundig prosess rundt utarbeidelsen av planen, med 
mange muligheter til å gi innspill underveis. 
 
Styringsgruppen påpeker verdien av å forankre arbeidet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten. Fra kommunenes side er det særlig viktig at HOD sørger for koordinering av både nye 
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og eksisterende initiativ og ser det inn i systematisk og planlagt arbeid med kvalitetsforbedring, ettersom det 
er mange satsinger på samme tid. 
 
Styringsgruppen ønsker at det blir tydeligere hvordan arbeidet skal organiseres videre. Det konkluderes med at 
både handlingsplaner og beskrivelse av kommende organisering vil bli utviklet i løpet av høsten og presentert 
på styringsgruppemøtet i november. Her bør det også vurderes å inkludere en ambisjon om hvor vi skal, som 
for eksempel en nullvisjon for pasientskader.  
 
Vedtak: 

 
Eventuelt  
Hilsen fra Pål Iden ble lest opp. Han har byttet jobb og begynner som leder av 
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Han trer derfor ut av styringsgruppen, men 
oppfordrer til videre samarbeid mellom aktørene og undersøkelseskommisjonen. 
 

 
Styringsgruppen stiller seg bak forslaget til plan for hvordan arbeidet på pasientsikkerhet og en samordnet 
innsats på området bør videreføres og innrettes fra 2019, gitt at planen oppdateres med de mest sentrale 
innspillene gitt i styringsgruppemøtet.  
  
Planen er på et overordnet nivå og vil innen utgangen av året bli fulgt opp med konkrete handlingsplaner og 
beskrivelse av den nasjonale overbygningen.  
 


