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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Fredag 10. juni kl. 09.30-13.30  
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 
Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 
                      

Tid Sak Ansvar 

09.30 – 09.35 ·       Godkjenning av agenda 
·       Referat fra styringsgruppemøtet 31.03.16 

Bjørn Guldvog, leder av 
styringsgruppen 

Orienteringssak 

09.35 – 09.45 Orienteringssak: 
Presentasjon av dashboard  

Hanne Narbuvold, 
avdelingsdirektør i avdeling 
statistikk, Helsedirektoratet 

Vedtakssaker 

09.45 – 10.15 Vedtakssak 1: 
Samordning av kartlegginger av arbeidsmiljø, 
HMS og pasientsikkerhetskultur 

Barthold Vonen, prosjektleder 
for samordningsprosessen 

10.15 - 11.00 
 

Vedtakssak 2: Revidering av strategi del 1  
Orientering om forslag til omprioriteringer og 
endringer, samt tidslinje for overføring av 
oppgaver. 

 
Anne-Grete Skjellanger, 
sekretariatsleder 
 

11.00 – 11.30 Pause og lunsjservering  

11.30 – 13.15 
 
 
 
11.40 – 12.10 
 
12.10 – 12.40 
 
 
12.40 – 13.15 

Vedtakssak 2: Revidering av strategi del 2 
Diskusjon og vedtak av større veivalg og 
prioriteringer 
 

a) Målsettinger 
 

b) Økt innsats i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten   
 

c) Varige strukturer 

Anne-Grete Skjellanger 
 
 

13.15 – 13.25 Eventuelt  

13.25 – 13.30 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 



 

2/13 

Vedtakssak 1: Samordning av kartlegginger av arbeidsmiljø, 
HMS og pasientsikkerhetskultur 
 
Bakgrunn 
På styringsgruppemøtet 19.11.15 ble prosessen for samordning av kartlegginger som omfatter 
HMS/arbeidsmiljøet med pasientsikkerhetskulturundersøkelsen vedtatt. En arbeidsgruppe 
bestående av representanter fra HR- og pasientsikkerhetsmiljøet fra alle RHFene har arbeidet 
med samordningen siden desember 2015 og har fått innspill underveis fra en referansegruppe. 
I mandatet for arbeidet vedtok styringsgruppen at gruppene skal jobbe frem et forslag til ny 
samordnet undersøkelse innen juni 2016, bidra til pilotering høsten 2016 og deretter 
presentere endelig forslag til undersøkelse til bruk i 2017. 
 
Forslag til ny undersøkelse 
 
Formål 
Det primære formålet er lokalt forbedringsarbeid og det sekundære er overordnet og strategisk 
ledelse. 
 
Eierskap 
En samordnet, nasjonal undersøkelse vil fordre at eierskap og ansvar for både forberedelse, 
gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen samt eierskap til data er godt definert og 
forankret. Det foreslås derfor at eierskapet til den nye undersøkelsen legges til de regionale 
helseforetakene ved de administrerende direktørene (AD-møtet).  
 
For å sørge for gjennomføring, forvaltning og utvikling av den nye undersøkelsen, etableres et 
interregionalt forvaltnings- og utviklingsforum. Dette vil sikre et felles fokus og godt 
utgangspunkt for standardisering og faglig kvalitet i arbeidet. Forumet får sitt mandat fra og 
rapporterer til AD-møtet, og bør ha årlige møter med nasjonale myndigheter om status for og 
videreutvikling av undersøkelsen. 
 
Resultatene fra den nye undersøkelsen skal stilles til rådighet for nasjonale myndigheter som 
grunnlag for overordnet strategisk ledelse. Rapportdata kan også brukes som grunnlag for 
utvikling av kvalitetsindikatorer.  
 
Enheter 
Dagens sykehusorganisasjoner er komplekse og pasienter og medarbeidere forholder seg til 
flere etablerte strukturer. Mange av disse går på tvers av den formelle organiseringen, og kan 
karakteriseres som funksjonelle enheter. For å få et helhetlig bilde av pasientsikkerhetskultur og 
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arbeidsmiljø er det viktig å kunne fange opp kulturen i enheter som ikke sammenfaller med den 
formelle organisasjons- og lederstrukturen.  
 
Det foreslås derfor å ta utgangspunkt i den formelle organisasjons- og lederstrukturen samt 
undersøke noen forhåndsdefinerte funksjonelle enheter.  
 
Beskrivelse av den nye spørreundersøkelsen 
Den nye spørreundersøkelsen skal kartlegge hvordan medarbeidere opplever arbeidsmiljøet 
og pasientsikkerhetskulturen der de arbeider og resultatene skal deretter brukes til å forbedre 
både arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur. Undersøkelsen er redusert fra 119 til 35 spørsmål 
eller påstander. 
 
Utgangspunkt for arbeidet: 

• HMS-grovkartleggingsskjema i Helse Vest (12 områder) 
• Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (SAQ-N, 41 påstander)  
• Medarbeiderundersøkelsen i Helse Nord, Midt-Norge og Sør-Øst (66 påstander) 
• Totalt 119 vurderingspunkter 

 
Temaer i nytt spørreskjema: 
Tema  Antall spørsmål 
Engasjement 7 spørsmål 
Teamarbeidsklima 5 spørsmål 
Arbeidsforhold 7 spørsmål 
Sikkerhetsklima 6 spørsmål 
Oppfølging av undersøkelsen 1 spørsmål 
HMS-grovkartlegging 9 spørsmål/vurderingspunkter 
 
Det nye spørreskjemaet ivaretar de mest sentrale delene av de kartleggingsinstrumentene som 
er vurdert, med totalt 35 påstander/vurderingspunkter. Dette innebærer en betydelig 
samordningsgevinst sett opp mot de tre opprinnelige kartleggingsinstrumentene. 
 
Rapportering av resultater 
Alle enheter som deltar i undersøkelsen skal gjennomgå resultatene og lage forbedringstiltak 
for egen enhet. I tillegg skal resultatene brukes til strategisk og overordnet styring av ledere, 
regionale helseforetak og nasjonale myndigheter. Dette fordrer en tydelig avgrensing av hva 
som skal rapporteres på de ulike nivåene, særlig med tanke på beskyttelse av personvern.  
 
For å få et gyldig resultat av undersøkelsen er det viktig at flest mulig deltar. Det er derfor en 
målsetting om deltakelse på minst 70 prosent. Den nye undersøkelsen bør benytte laveste 
mulige rapporteringsnivå, minst fem deltakende, som nedre grense for produksjon av en 
rapport.  
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Det legges opp til ulike rapporter til:  
• Enheter 
• Administrerende direktør, klinikkdirektører og mellomledere i helseforetak 
• Regionale helseforetak og nasjonale myndigheter  

Enheter med minimum 5 besvarelser får følgende rapport: 
 
For hvert spørsmål:  

• Gjennomsnittscore omregnet fra 1-5 til 0-100 skala  
• For spørsmålene om HMS-grovkartlegging må det i tillegg til gjennomsnitt angis høyeste 

aggregert skåre for risiko (om en eller flere har krysset av for rødt eller gult) 
• Indikasjon for høyere enn normal spredning i svarene internt i enheten  
• Referansescore for spørsmålet basert på et referansemateriale, helst statisk gjennom 

hele årets undersøkelse (ikke aktuelt for HMS-grovkartlegging) 
• Resultat forrige år (samme organisasjonsenhet i tidligere undersøkelse). 

For hver faktor (gruppe av spørsmål): 
• Prosentandel medarbeidere som skårer høyt på faktoren (prosentandel med faktorskår 

på 75 eller høyere). 
• Prosentandel medarbeidere som skåret høyt på faktoren ved forrige undersøkelse. 

Administrerende direktør, klinikkdirektører og mellomledere i helseforetak får følgende 
samlerapport som gjenspeiler resultater for hver enhet i virksomheten, hvor tilhørende avdeling 
og klinikk er identifisert: 

• Svarprosent  
• Gjennomsnittsskår pr faktor 
• Prosentandel medarbeidere som skårer høyt for hver faktor  
• Resultater fra forrige undersøkelse til sammenligning.  

Regionale helseforetak og nasjonale myndigheter får følgende samlerapport som gjenspeiler 
følgende for hver enhet i helseforetakene: 

• Svarprosent 
• Gjennomsnittsskår per faktor 
• Prosentandel medarbeidere som skårer høyt for hver faktor  
• Resultater fra forrige undersøkelse foreligger til sammenligning 

Rapport for helseforetaket: 
• Gjennomsnittlig størrelse på enhetene.  

Pilotering av den nye undersøkelsen 
Piloten skal teste ut den nye undersøkelsen og andre forhold som utgjør en forandring fra 
tidligere undersøkelser, samt de forhold som kan tenkes å være en risiko for fullskala 
gjennomføring i 2017. Piloten skal blant annet teste at spørreskjema og nødvendige rapporter 
lar seg sette opp i foretaksgruppenes eksisterende systemer for spørreundersøkelser. Piloten 
skal gjennomføres i inntil fire foretak, for eksempel ett i hver region.  
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Forslag til vedtak:  

 
Vedlegg 1: Samordning av undersøkelser i spesialisthelsetjenesten 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Vedtakssak 2: Revidering av strategi 2016-2018 
 
Del 1: Forslag til omprioriteringer, endringer og tidslinje for overføring av 
oppgaver 
 
Bakgrunn 
Basert på innspill fra styringsgruppen, IHI, fagrådet og andre aktører presenteres et forslag til 
omprioriteringer av ressurser i pasientsikkerhetsprogrammet og konkrete endringer til 
strategien, samt tidslinje for overføring av oppgaver. Hensikten er å maksimere den totale 
måloppnåelsen gjennom optimal prioritering og allokering av programmets ressurser.  
 
Oppsummering av diskusjonen på styringsgruppemøtet 31. mars 2016 
• Styringsgruppen ønsker en større og mer målrettet oppmerksomhet mot den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. 
• Styringsgruppens kommunale medlemmer bør komme med innspill til hvordan satsingen 

mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan organiseres og få effekt, dersom det 
ikke nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette.  

• Ansvar og roller i pasientsikkerhetsarbeidet er viktig, ikke minst når det gjelder det 
fremtidige arbeidet etter programmets slutt. Helsedirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet tar hovedansvar for å utarbeide dette i samarbeid med sektoren. 

• Det er ønskelig at programmet fokuserer mer på brukerorientering. Sekretariatet bør blant 
annet se på hvordan pasientsikkerhet kan settes på agendaen i brukerutvalgene i RHFene 
og i Helsedirektoratet. Sekretariatet bes også om å konkretisere hva brukermedvirkning 
betyr i arbeidet med pasientsikkerhet og i programmet. 

• Styringsgruppen ønsker at fagrådet bidrar med modelltenkning og utviklingen av måling. 
Risikotenkning bør komme inn i etablering av de varige strukturene, og vi må se spor av 
dette i den reviderte strategien. 

 
Styringsgruppen godkjenner rapporten med forslag til ny, samordnet undersøkelse av 
arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhetskultur. Styringsgruppen stiller seg bak forslaget om 
pilotering høsten 2016. Det økonomiske ansvaret for pilotering ligger hos RHFene og 
diskuteres på AD-møtet. 
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• Det bør inngås dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan styringsdialogen 
rundt pasientsikkerhet kan foregå mellom departementet og RHFene.  

 
Beskrivelse av nåsituasjon og dagens ressursbruk 
Per i dag har pasientsikkerprogrammet et budsjett på 19,5 millioner kroner. Sekretariatet har 15 
årsverk samt tilknyttede konsulenter. Innholdet i den daglige driften er svært bredt, men 
oppsummert er hovedaktivitetene: 

• Kompetansebygging i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid (opplæringsprogrammer, 
kurs og konferanser)  

• Oppfølging og revidering av eksisterende innsatsområder  
• Oppstart av fire nye innsatsområder (tiltakspakker, piloter og læringsnettverk)  
• Oppfølging og videreutvikling av GTT og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
• Videreutvikling av målesystemer og oppfølging av måling nasjonalt og lokalt 
• Pasient- og brukersikker kommune (oppfølging av Tønsberg og videreutvikling av 

konsept for de nye kommunene) 
• Oppfølging og støtte til Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjeneste og 

kommuner    

Når det gjelder fordelingen av ressurser mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, er det en viss ubalanse i favør av spesialisthelsetjenesten. Tretten 
innsatsområder er relevant for spesialisthelsetjenesten, og ti er relevante for den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Sekretariatet har jevnlige møter med de regionale programlederne 
i RHFene, men tilsvarende struktur finnes ikke for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I 
tillegg ser man at det er flere deltakere fra spesialisthelsetjenesten på kurs og arrangementer i 
regi av programmet.    
 

Anbefaling fra fagrådet 
Fagrådet er enige med styringsgruppen i at den kommunale helse- og omsorgstjenesten bør 
prioriteres fremover, men advarer mot å slippe spesialisthelsetjenesten etter så kort tid. Det er 
urealistisk med full spredning i alle kommuner innen utgangen av 2018, men en mulig 
målsetting er at alle kommunene skal i gang med ett av tiltakene i løpet av programperioden, 
for eksempel legemiddelsamstemming. Dette er både mulig å oppnå, samt dokumentere effekt 
av over de neste årene.  
 
Fagrådet anbefaler at arbeidet med pasientsikkerhet inkluderes i oppdraget til fylkesmennene 
så snart som mulig. Utover dette bør fokus for de neste to årene være å bygge varige strukturer 
og sikre at de ordinære styringslinjene får nødvendig kompetanse til å drive dette arbeidet 
videre. Fagrådet stiller seg bak forslaget om å utvikle et rammeverk for pasientsikkerhet.  
 
Oppsummert anbefaler fagrådet å få pasientsikkerhetsarbeidet enda mer inn i 
oppdragsdokumentene til spesialisthelsetjenesten, samt oppdraget til fylkesmennene. 
Programmet bør også fortsette samarbeidet med Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester og sikre at de får støtte fra  fylkesmennene. Pasientsikkerhetssatsinger må 
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også koordineres mer innad i Helsedirektoratet, og det må sørges for at kunnskap om 
pasientsikkerhet og forbedringsarbeid bygges opp  i tjenestene. 
 
Forslag til endringer i revidert strategi 
Endringene nedenfor har to viktige formål. Det første er å frigjøre ressurser som kan brukes til å 
øke oppmerksomheten mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det andre er å sikre 
en jevn og solid overgang til varige strukturer ved programmets slutt 31.12. 2018.  
 

Tema Forslag til endring 

Undersøkelse av 
pasientskade ved GTT 

Ansvaret for undersøkelse av pasientskade (GTT) overføres til 
linjeaktivitet i Helsedirektoratet. 
 
GTT inngår fremover som nasjonal kvalitetsindikator og publiseres 
tertialvis på helsenorge.no 

Undersøkelse av 
pasientsikkerhetskultur 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen samordnes med 
medarbeiderundersøkelsen/HMS og den nye undersøkelsen vil 
gjennomføres i spesialisthelsetjenesten i 2017. Ansvaret foreslås å 
ligge hos de regionale helseforetakene. 
 
Resultater om pasientsikkerhetskultur fra den samordnede 
undersøkelsen inngår som nasjonal kvalitetsindikator på 
helsenorge.no.  

Målesystem • Dashbord videreutvikles for spesialisthelsetjenesten. 
Ansvaret ligger i andre avdelinger i Helsedirektoratet.  

• Dashboard utvikles for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Sekretariatet utvikler dette i samarbeid 
med andre avdelinger i Helsedirektoratet.  

• Dagens oppfølging av implementering og spredning i 
spesialisthelsetjenesten (fargekartet) er for unøyaktig. For å 
vurdere om tiltakspakkene er implementert, endres metoden 
til å følge utvalgte prosessindikatorer i tiltakspakkene. 

Forskning og utdanning Flere aktører i helsesektoren jobber med forskning og utdanning. 
Det anbefales derfor at aktører som Folkehelseinstituttet, øvrige 
avdelinger i Helsedirektoratet, Senter for omsorgsforskning og de 
regionale helseforetakene ivaretar rollen om å formidle og stimulere 
til forskning på pasientsikkerhet samt integrering i 
grunnutdanningene. 
 
Divisjon for kompetansepersonell i Helsedirektoratet bes om å 
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jobbe med å få pasientsikkerhet og forbedringsarbeid inn i 
utdanningene i sin kontakt med Utdanningsdirektoratet, NOKUT, 
høyskoler og universitetene, Forskningsrådet og regionale 
forskingsfond.  

Varige strukturer i 
spesialisthelsetjenesten 

• Regionale og lokale programledere overtar ansvaret for 
veiledning og opplæring i Extranet. 

• Ansvar for innføring av tiltak for behandling av hjerneslag 
overføres til det samlede arbeidet med hjerneslag i 
Helsedirektoratet. 

• Ansvar for implementering  og spredning av alle eksisterende 
innsatsområder ligger hos de regionale helseforetakene.  

Innsatsområder • RHFene tar ansvar for eventuelt behov for revidering av 
tiltakspakker. Dette kan for eksempel gjøres gjennom 
interregionale arbeidsgrupper, for å sikre at pakkene blir like.  

• Sekretariatet har ansvar for å tilpasse tiltakspakkene til den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og har 
prosjektlederansvar overfor kommunene.  

Ledelse av 
pasientsikkerhet 

• Sekretariatet arbeider med å integrere fagområdet ledelse av 
pasientsikkerhet inn i eksisterende opplæringsprogrammer for 
ledere, som topplederprogrammet og ledelsesprogrammet i 
primærhelsetjenesten.  

• Sekretariatet tilbyr opplæring til medarbeidere hos 
Fylkesmannen i dette temaet slik at de kan ta det videre i 
kommunene. 

Brukerorientering • Gå over fra begrepet brukerorientering til brukermedvirkning 
for å gjøre dette mer forståelig for flere.  

• Det skal arrangeres et læringsnettverk for brukermedvirkning i 
pasientsikkerhetsarbeid i 2017 (spesialist og kommune).  

• Faste møter med arbeidsgruppe for brukermedvirkning fire 
ganger i året. 

• Sak i Helsedirektoratets brukerråd en gang i året. 
• Kontaktmøter med de regionale brukerutvalgene i 

spesialisthelsetjenesten og tilsvarende strukturer i kommunene.  

Delstrategier Delstrategiene har mer preg av å være handlingsplaner enn 
strategi. For å få et helhetlig strategidokument flyttes derfor de 
viktigste elementene fra delstrategiene inn under de relevantene 
områdene i hoveddokumentet. 
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Tidslinje for overføring av oppgaver fra programmet 
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Vedlegg 2: Strategi for pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2018 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Del 2: Diskusjon og vedtak av større veivalg og prioriteringer 
 

a) Målsettinger 
 

Pasientsikkerhetsprogrammet har ambisiøse målsettinger, og det er nå tydelig at flere er 
urealistiske å nå i løpet av programperioden. Dette gjelder særlig målsettingene for spredning i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og reduksjon av infeksjoner knyttet til NOIS-
registeret. 
 

 
Styringsgruppen vedtar forslagene til endringer i revidert strategi for å frigjøre ressurser som 
kan brukes til å øke oppmerksomheten mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt 
sikre en jevn og solid overgang til varige strukturer.  
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Dagens målsetting for spredning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er at alle 
innsatsområder igangsatt i kampanjeperioden skal spres til alle relevante enheter/avdelinger i 
kommunene innen utgangen av 2018. Tilbakemeldingene fra alle aktører som har gitt innspill i 
revideringsprosessen er at dette er et uoppnåelig mål. Hittil har ikke denne forventningen blitt 
inkludert i oppdrag fra staten til kommunene og det følges ikke opp i praksis. I tillegg finnes det 
ikke et system for å tilstrekkelig måle spredningen.    
 
Per i dag rapporterer Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester jevnlig til sekretariatet 
om aktivitet i kommunene, og basert på dette vet man at i dag er minimum ett sykehjem eller 
hjemmetjenestesone involvert på minimum ett innsatsområde i 62 prosent av norske 
kommuner. Arbeidet har kommet lengst med innsatsområdet legemiddelsamstemming.    
 
For å ta tilstrekkelig hensyn til utfordringene knyttet til spredning, oppfølging og måling foreslås 
det som målsetting at minimum ett innsatsområde skal igangsettes i minimum en relevant 
enhet/avdeling i 75 prosent av norske kommuner innen utgangen av 2018. Dette måles for 
innsatsområdet legemiddelsamstemming gjennom IPLOS.    

    
Strategien har som mål å redusere en rekke nasjonale indikatorer, deriblant pasientskader, 
infeksjoner målt ved NOIS-POSI og 30-dagers overlevelse. På dette stadiet ligger vi godt an 
med tanke på å oppnå flere, men vi ligger et godt stykke unna noen, som for eksempel andel 
postoperative infeksjoner i operasjonsområdet etter akutt og elektiv fjerning av galleblære. Det 
foretas derfor en utregning for å anslå status og realistisk målsetting for hver av indikatorene.   
 

Forslag til vedtak:  

 
Styringsgruppen vedtar å endre til følgende målsetting for spredning i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten i den reviderte strategien: I den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
skal minimum ett innsatsområde igangsettes i minimum en relevant enhet/avdeling i 75 prosent 
av norske kommuner innen utgangen av 2018. Dette måles for innsatsområdet 
legemiddelsamstemming gjennom IPLOS.   
 
Styringsgruppen ber sekretariatet foreslå realistiske målsettinger for nasjonale indikatorer.  
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b) Økt innsats i den kommunale helse- og omsorgstjenesten   
 

Styringsgruppen etterlyste på styringsgruppemøtet 31. mars en større og mer målrettet 
oppmerksomhet mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette kan ta form på flere 
ulike måter, men i første omgang må ressurser omprioriteres slik at kommunene kan prioriteres 
i større grad.   
 
Oppdrag til Fylkesmannen og politisk fokus 
Statens styringslinje ut mot kommunene går gjennom Fylkesmannen. Det er derfor entydige 
anbefalinger om at satsingen på pasientsikkerhet må inkluderes som en del av oppdraget til 
Fylkesmannen. Dette vil etablere varige strukturer på en eksisterende arena.  
 
Styringsgruppen anbefaler at Helsedirektoratet gir Fylkesmannen oppdrag om følgende 
oppgaver: 

• Forankre arbeidet med pasientsikkerhet i kommuneledelsen 
• Måle og rapportere på aktiviteten i kommunene til Helsedirektoratet ved programmets 

sekretariat  
• Samarbeide og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet med Utviklingssenter for sykehjem 

og hjemmetjenester   
• Tilrettelegge for og bistå i arrangering av læringsnettverk 
• Kontakt med regionale og lokale programledere i spesialisthelsetjenesten 
• Kontakt med programmets sekretariat  

 
Sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet vil bidra med opplæring i pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid til relevante medarbeidere hos Fylkesmannen.  
 
For å tydeliggjøre at pasientsikkerhet er en satsing i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er det foreslått at helse- og omsorgsminister og kommunal- og 
moderniseringsminister aktivt involveres for å få oppmerksomhet om pasientsikkerhet og øke 
ledelsesforankringen. Dette er det kommet positive tilbakemeldinger på fra HOD.  
 
Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
Samarbeidet med utviklingssentrene har hittil vært svært nyttig og effektivt for programmet, og 
dette samarbeidet ønskes videreført. Deres oppdrag og videre fremtid er nå oppe til vurdering i 
HOD og det er usikkert hvordan sentrene vil videreføres. Uavhengig av deres fremtidige 
struktur anbefales det at programmet fortsetter dette samarbeidet. Arbeidet med å 
gjennomføre forbedringsarbeid knyttet til risikoområder gjennom læringsnettverk og 
kursvirksomhet inkluderes i deres oppdrag fra Helsedirektoratet.  
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Kompetansebygging i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid 
Grunnleggende kompetanse i forbedringsarbeid er en forutsetning for og lykkes med 
pasientsikkerhetsarbeidet. Programmets kurs og opplæringsprogrammer bør derfor rette seg 
enda mer inn mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten og øke deltakelsen herfra.      
 
Pasient- og brukersikre kommuner 
Pasient- og brukersikre kommune (pilotert i Tønsberg) skal videreutvikles til flere kommuner 
som planlagt. Det er delte meninger hvorvidt dette bør være små og store representative 
kommuner, eller store bykommuner som kan skape kraft i forbedringsarbeidet i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Alternativene er som følger: 
 

A) Representative kommuner     B) Store bykommuner  

Lørenskog 36 000 innbyggere   Oslo  658 000 innbyggere 
Førde  13 000 innbyggere   Bergen 277 000 innbyggere 
Vestvågøy 11 000 innbyggere   Trondheim 187 000 innbyggere 
Averøy  6 000 innbyggere   Tromsø 73 000 innbyggere 
 
Arbeidet igangsettes i 3-4 nye kommuner og sekretariatet jobber videre med disse for å sikre 
kompetansebygging og implementering av relevante innsatsområder. 
 
Forslag til vedtak:  

 

  

 
Styringsgruppen vedtar at arbeidet med pasientsikkerhet bør gis som oppdrag til 
Fylkesmannen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, for å sikre forankring i 
strukturen ut mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten samt bygge kompetanse.  
 
Programmets kurs og opplæringsprogrammet skal rette seg enda mer inn mot den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten.  
 
Konseptet pasient- og brukersikre kommuner videreutvikles. Styringsgruppen ønsker at dette 
skal være a) små og store representative kommuner eller b) de fire store bykommunene.  
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c) Varige strukturer 
 
Programmet har som mål å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet. En måte å gjøre dette 
på er å gi tydelige oppgaver ut i tjenesten og sikre at disse inkluderes i de eksisterende 
strukturene. I spesialisthelsetjenesten er implementering og spredning av innsatsområdene et 
tydelig oppdrag i oppdragsdokumentene fra HOD. I den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten gjenstår fortsatt betydelig arbeid for å bygge varige strukturer for 
pasientsikkerhet.  
 
Forslagene i del 1 har som formål å frigjøre ressurser som kan brukes til å øke 
oppmerksomheten mot den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt sikre en jevn og 
solid overgang til varige strukturer. Dersom vi lykkes med disse endringene, har vi kommet en 
lang vei i å bygge varige strukturer.  
 
Kompetanse i forbedringsarbeid er byggesteinen for å bedre pasientsikkerheten. Det er derfor 
sentralt at institusjonene i helsetjenesten definerer eget kompetansebehov, slik at man kan 
bygge opp den nødvendige kompetansen. Her kan man ta utgangspunkt i Kaiser Permanentes 
kompetansemodell som definerer hvem i organisasjonen som må kunne hva i 
forbedringsarbeid for å lykkes. Per i dag er pasientsikkerhetsprogrammet det fremste miljøet for 
opplæring i forbedringsarbeid, og de neste årene bør det i enda større grad arrangeres 
opplæringsprogrammer for å tilfredsstille det grunnleggende kompetansebehovet. Dette er et 
ansvar alle representanter i styringsgruppen bør ta på seg i egne organisasjoner.  
 
Programmet varer ut 2018 og allerede nå må det legges planer for hvordan det nasjonale 
arbeidet med pasientsikkerhet og forbedring skal organiseres etter programperioden. 
Pasientsikkerhetsprogrammets arbeid bør også i større grad koordineres med andre initiativ 
innen kvalitet- og pasientsikkerhetsfeltet, som trygghetsstandard i sykehjem og seksjon for 
kvalitetsutvikling i Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet. Dette for å 
fremstå mer helhetlig og slagkraftig ut i tjenestene.  
 
Et rammeverk for pasientsikkerhet har vært etterspurt for å se pasientsikkerhet i et helhetlig 
perspektiv. Dette vil bli utviklet fremover. 
 
Forslag til vedtak:  

 

 
Styringsgruppen vedtar at programmet fremover skal arrangere flere opplæringsprogrammer 
for å bygge kompetanse i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Initiativ innen 
pasientsikkerhetsfeltet bør koordineres i større grad og det skal utvikles et rammeverk for 
pasientsikkerhet. 
 


