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Referat fra styringsgruppemøte 10. juni 2016 

Tid: 09.30 – 13.30 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1717 

Møtedeltakere: 
 

Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 
Lars Vorland  Adm. dir., Helse Nord RHF 

Pål Iden Assisterende fagdirektør, Helse Vest RHF (fast stedfortreder for Herlof 
Nilssen) 

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

Stig Slørdahl Adm. dir., Helse Midt-Norge RHF 
Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen  

Eli Gunhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet  
Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS   

Iren Mari Luther Nestleder for seksjon for helse og sosial, Fagforbundet 
Sigrid Askum Prosjektleder helse, KS (stedfortreder for Hege Raastad) 

Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 
Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

Forfall:  
John-Arne Røttingen Divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet  

Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 
Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

 

Innledere: 
Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, avd. statistikk, Helsedirektoratet 

Barthold Vonen Prosjektleder for samordning av kartlegginger av arbeidsmiljø, HMS 
og pasientsikkerhetskultur 

 

Observatører og bisittere: 

Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 
Cecilie Mo Batalden  Kommunetjenesteavdeling, Helse- og omsorgsdepartementet 

Tone Marie Nybø Solheim Avdelingsdirektør, KS  
Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF 

Anne Grimstvedt Kvalvik Regional programleder, Helse Vest RHF 
Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Janne Lind Seniorrådgiver, avd. statistikk, Helsedirektoratet 
 

Fra sekretariatet: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 
Carol Perez Romay Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Kaia Tetlie Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
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Agenda 

 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 31.03.16 

 Orienteringssaker: 

o Presentasjon av dashboard 

 Vedtakssaker: 

o Vedtakssak 1: Samordning av kartlegginger av arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhetskultur 

o Vedtakssak 2, del 1: Orientering om forslag til omprioriteringer og endringer, samt tidslinje 

for overføring av oppgaver. 

o Vedtakssak 2, del 2: Diskusjon og vedtak av større veivalg og prioriteringer 

 

Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent, med korreksjon av Geir Bøhlers tittel, som skal være konstituert direktør, 

Kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Helse Sør-Øst RHF.  

  

Orienteringssaker 
Programmets dashboard viser at prevalensundersøkelser for infeksjon til og med november 2015 er noe 

nedadgående. Under 30 dagers overlevelse bør det fremover følges med på lårhalsbrudd. Andel skader målt 

ved hjelp av GTT går noe ned. Overordnet sett er det en forsiktig, men tydelig tendens til forbedring. Alle som 

jobber med analyse i helsetjenesten oppfordres til å se nærmere på dataene i dashboardet.  

 

Vedtakssak 

 

Vedtakssak 1: Samordning av kartlegginger av arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhetskultur 

Presentasjon  

Barthold Vonen (leder for prosjektet) presenterte forslag til ny undersøkelse, utarbeidet av en sammensatt 

arbeidsgruppe med representanter fra alle RHFene. Det primære formålet for den nye undersøkelsen er lokalt 

forbedringsarbeid. Det sekundære formålet er strategisk ledelse. RHFene ved de administrerende direktørene 

skal eie undersøkelsen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i tre tidligere undersøkelser, og er redusert fra 119 til 

35 spørsmål eller påstander.  

 

Den nye undersøkelsen skal piloteres høsten 2016. Piloten skal teste at spørreskjemaet 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. Planen er fullskala gjennomføring i 2017.  

 

Diskusjon  

Styringsgruppen er fornøyd med arbeidet så langt. På sikt bør det vurderes hvordan den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten kan tas inn i arbeidet med ny undersøkelse.   

 

Det er ønskelig at formålet for undersøkelsen omformuleres til: ”Formålet er å forbedre arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhetskultur”, slik at det ikke kan misforstås som at det er en motsetning mellom ledelse og 

forbedringsarbeid.  
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Det er en fordel om viktige helsepersonellgrupper kan delta i det interregionale forvaltnings- og 

utviklingsforum, både for å påvirke og ta eierskap til undersøkelsen.  

 

Det bør være lettere å lese av andel enheter i undersøkelsen. I dag er det lagt opp til å omregne 

gjennomsnittscoren fra 1-5 til 0-100 skala, men dette endrer ikke verdier. Det er også ønskelig med 

rapportering på variasjon, ettersom dette sier noe om kvalitetsutfordringer. Etter pilotering bør innretning på 

undersøkelsen diskuteres grundig med RHFene og sekretariatet.  

 

RHFene kan påta seg ansvaret for kommende undersøkelser, og sikre at resultatene blir tilgjengeliggjort for 

lokalt forbedringsarbeid og strategisk styring både på regionalt og nasjonalt nivå. Det er ønskelig med dialog 

mellom regionale og nasjonale myndigheter mer enn én gang i året, men dette er opp til Helse- og 

omsorgsdepartementet.   

 

Piloten skal evalueres i forkant av forslag til ny undersøkelse i 2017.  

 

Vedtak: 

  

 

Styringsgruppen godkjenner rapporten med forslag til ny, samordnet undersøkelse av 

arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhetskultur, forutsatt endring av formål til:  Formålet er å 

forbedre arbeidsmiljø 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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Vedtakssak 2: Revidering av strategi del 1 

Presentasjon  

Basert på innspill fra styringsgruppen, IHI, fagrådet og andre aktører ble det presentert et forslag til 

omprioriteringer av ressurser i pasientsikkerhetsprogrammet. Det ble også lagt frem forslag til konkrete 

endringer i strategien, samt tidslinje for overføring av oppgaver. Hensikten er å frigjøre ressurser som kan 

brukes til pasientsikkerhetsarbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt sikre varige strukturer 

ved programmets slutt. Det foreslås blant annet å overføre driftsansvaret for undersøkelse av pasientskade til 

annen avdeling i Helsedirektoratet og kartlegging av pasientsikkerhetskultur til RHFene. Det er også ønskelig 

at RHFene tar ansvar for eventuelle revisjoner av tiltakspakker. Ytterligere konkrete forslag kan legges frem 

sammen med den reviderte strategien på ekstraordinært styringsgruppemøte 5. september. 

 

Diskusjon 

Styringsgruppen var enig om at arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet er langt fra ferdig i 

spesialisthelsetjenesten. Hvis sekretariatet skal begynne å nedprioritere arbeidet ut mot 

spesialisthelsetjenesten, må RHFene aktivt prioritere det opp. Dette må derfor tydelig inn i oppdragsdokument 

og departementets oppfølging av RHFene. Mest mulig av aktivitetene bør tas inn som kvalitetsindikatorer.  

 

Forventningene til kommunene bør gjøres veldig tydelige. Ved å gå via fylkesmannen vil det være enklere å 

oppnå lederforankring. Det er viktig at fylkesmannen informerer om programmet, og etterspør aktiviteter og 

resultater fra kommunene. Sekretariatet må bistå med kompetanseheving blant lederne i kommunene. Det er 

ønskelig at så mange som mulig kommuner velger legemiddelgjennomgang som satsningsområde.   

 

Øvrige innspill: 

 Pasientsikkerhet gjelder alle yrkesgrupper. Det er viktig å bygge kunnskap på alle nivåer, for 

eksempel gjennom e-læringsprogram.  

 Pasientsikkerhet bør prioriteres når forskningsmidler skal deles ut. 

 Det bør diskuteres videre om det er behov for en nasjonal enhet som jobber videre med 

pasientsikkerhet etter endt programperiode. 

 En stor del av risikoen for svikt ligger mellom nivåene i helsetjenesten. Det vil være nyttig med en 

risikovurdering opp mot kommunene. 

 

Vedtak: 

 

  

 

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. Endringene må gjennomføres i tett dialog med aktørene for å sikre at viktige 

deler av programmet ikke svekkes. 
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Vedtakssak 2, del 1: Revidering av strategi del 2 

 

a) Målsettinger 

 

Diskusjon 

Styringsgruppen kom med følgende innspill: 

 Styringsgruppen støtter målsettingen om legemiddelgjennomgang.  

 Målsettingene hentet fra NOIS må ikke bli for defensive, men heller ikke settes urealistisk. 

 Sekretariatet bør lage en oversikt over øvrig aktivitet på pasientsikkerhet i kommunene. 

 Sekretariatet og representantene fra kommunene undersøker i hvilken grad de foreslåtte målsettingene 

er lederforankret i kommunene, og rapporterer tilbake til styringsgruppen på dette. 

 Det mangler verktøy for samstemming av legemiddellister. Helsedirektoratet oppfordres til å jobbe 

videre med dette. Helse Midt-Norge jobber med et felles journalsystem for kommune og 

spesialisthelsetjenesten.   
 Pasientsikkerhet kan inkluderes i brukerregister for kommunene. Legeforeningen og sekretariatet ser 

på dette.  

 

Vedtak: 

 

b) Økt innsats i den kommunale helse- og omsorgstjenesten   

 

Diskusjon:  

Styringsgruppen kom med følgende innspill: 

 Styringsgruppen støtter forslaget om å forankre pasientsikkerhetsarbeidet hos fylkesmennene, og 

inkludere det som tema på deres arrangementer og kurs.  

 Programmet bør se på hva kommunene allerede gjør, og hvordan programmet indirekte kan påvirke 

strukturene som finnes og verktøyene som er i bruk.  

 Rådmannsutvalget i KS har kommet med forslag om å hovedsakelig satse på representative 

kommuner når nye pasient- og brukersikre kommuner skal velges ut.  

 Sekretariatet kan invitere en bydel i en større kommune til å delta, men de må da ta større ansvar selv 

enn de utvalgte representative kommunene. 

 Programmet bør fokusere på forskrift om internkontrollforskrift og utarbeide et notat om hva 

kommunene gjør fra ledelsesnivå for å ivareta lovpålagte oppgaver.  

 RHFene kan identifisere strukturer ut mot kommunene og arenaer for samarbeid om pasientsikkerhet. 

 Helsetilsynet kan inkludere satsing på pasientsikkerhet og lederforankring i sin årlige gjennomgang 

når de besøker kommunene.  

 

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. Kommunene oppfordres til å jobbe med alle 

relevante  innsatsområder, men bør som minimum jobbe med innsatsområdet riktig 

legemiddelbruk. Dette måles gjennom nasjonal kvalitetsindikator for legemiddelgjennomgang.  

 

Styringsgruppen ber sekretariatet foreslå realistiske målsettinger for nasjonale indikatorer.   
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Vedtak: 

 

c) Varige strukturer 

 

Diskusjon:  

Bjørn Guldvog orienterte om at Helsedirektoratet jobber med hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal bli 

videreført etter endt programperiode, og hvordan det kan kobles til annet kvalitetsarbeid. 

 

Det ble kommentert at det pågår mange satsninger i kommunene, og at det er ønskelig med en arena som 

samordner disse satsningene. Det er viktig med en tydelig ansvarsdeling mellom Helsedirektoratet og aktuelle 

departementer. Et konkret innspill til opplæringsprogrammer er at det bør utvikles e-læringsprogrammer. 

Programmene må være på norsk. 

 

Vedtak:  

 

 

Styringsgruppen ønsker at arbeidet med pasientsikkerhet skal forankres sterkere ut mot 

ledernivåene i kommunene og strukturen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten med 

utgangspunkt i lovpålagte oppgaver. Styringsgruppen ønsker bedre oversikt over systematisk 

pasientsikkerhetsarbeid som allerede foregår i kommunene og bidrar til å understøtte dette 

arbeidet.  

 

Helsedirektoratet bes vurdere hvordan kontakt med Fylkesmannen og Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenester kan understøtte satsingen på pasientsikkerhet i den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. 

 

Programmets kurs og opplæringsprogrammet skal fremover rette seg enda mer inn mot den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 

Konseptet pasient- og brukersikre kommuner videreutvikles. Styringsgruppen ønsker at dette 

skal være både små og store representative kommuner, og åpner for at også en stor 

bykommune kan inkluderes. 

 

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 bør utvikles et rammeverk for 

pasientsikkerhet. 


