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Referat fra styringsgruppemøte 30. mars 2017 

Tid: 10.00 – 13.00 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1601 
Møtedeltakere: 
 

Fra styringsgruppen: 
Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Stig Slørdahl Adm. dir., Helse Midt-Norge 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) 

Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF (stedfortreder for Lars Vorland)  

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen  

Eli Gunhild By Leder, Sykepleierforbundet 

Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS   

Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 

Trygve Ottesen Områdedirektør, Folkehelseinstituttet (stedfortreder for Camilla Stoltenberg) 

Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 

Øistein Winje Leder av brukerutvalget, Helse Sør-Øst 

Forfall:  

Ivar Vollset Assisterende direktør, Legemiddelverket 

Hege Raastad Kommuneoverlege, Hamar kommune 
Iren Mari Luther Nestleder for seksjon for helse og sosial, Fagforbundet 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

Lars Vorland  Adm. dir., Helse Nord RHF 

Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

 

Innledere: 
Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, avd. statistikk, Helsedirektoratet 

Barthold Vonen Prosjektleder for samordning og direktør, SKDE 
 

Observatører og bisittere: 
Cecilie Mo Batalden  Kommunetjenesteavdeling, Helse- og omsorgsdepartementet 

Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Geir Bukholm Folkehelseinstituttet 
Øyvind Nordbø Sykepleierforbundet 

Sigrid Askum KS 

Svein Lie Direktør, divisjon primærhelsetjenester  

Jon Hilmar Iversen Prosjektdirektør, divisjon primærhelsetjenester  
 

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 05.12.16 

• Orienteringssaker: 
o Status for programmet 
o Presentasjon av dashboard 
o Implementeringskart for spesialisthelsetjenesten 
o Status i spesialisthelsetjenesten 
o Status i kommunene 

• Vedtakssaker: 
o Vedtakssak 1: Forslag om ernæring som obligatorisk innsatsområde 
o Vedtakssak 2: Samordning av kartlegginger av arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhetskultur 
o Vedtakssak 3: Revidert strategi for pasientsikkerhetsprogrammet 
o Vedtakssak 4: Ressurssituasjonen i sekretariatet 

 

Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent. Bjørn Guldvog orienterte om omorganisering i Helsedirektoratet og at 

styringsgruppen vil bli forespurt om råd underveis. 

 

Orienteringssaker 
• Sekretariatet har bistått i arbeidet med ny veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten som nå er publisert. 

• Læringsnettverk for tre nye innsatsområder er satt i gang, og brukermedvirkning starter i høst. 

• Pasientsikkerhetskonferansen 2017 arrangeres. 1. og 2.november. I år slås programmets 

Forbedringssamling og meldeordningens Pasientsikkerhetskonferanse sammen. Invitasjon sendes ut 

snarlig og styringsgruppen bes videreformidle i sine organisasjoner.  

• Sekretariatet er i dialog med FHI om utarbeidelse av rammeverk for pasientsikkerhet. 

• Dashbord viser at GTT-tallene ligger relativt stabile. Det viser at det må gjøres et krafttak for å sikre 

videre nedgang.  

• Nytt implementeringskart starter med rapportering på trygg kirurgi og hjerneslag, som har 

elektronisk datafangst. Det etableres et prosjekt med RHFene og Nasjonal IKT for å sikre elektronisk 

datafangst for alle innsatsområdene.  

• RHFene har kommet videre i implementeringen av innsatsområdene. Vurderingen av innsatsen er at 

man kunne vært kommet lengre, men at det er et betydelig engasjement og det foregår mye 

forbedringsarbeid både i programmet og utenfor.  

• Til neste styringsgruppemøte er det ønskelig med vurdering av om RHFene er tilfredse med 

utviklingen. Det er også ønskelig å inkludere nye innsatsområder i rapporteringen. 

• I den kommunale helse- og omsorgstjenesten viser oversikten over status at 274 av 426 kommuner 

deltar i programmet. To nye kommuner har kommet i gang siden sist, men prosentandelen forblir 

den samme ettersom det har vært en reduksjon av to kommuner etter kommunereformen. 
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Vedtakssaker 
 

Vedtakssak 1: Forslag om ernæring som obligatorisk innsatsområde 

Presentasjon  

Styringsgruppen vedtok i juni 2015 at forebygging og behandling av underernæring skulle være ett av fire 

nye valgfrie innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet. Nasjonalt råd for ernæring har foreslått å gjøre 

ernæring til et obligatorisk innsatsområde i pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Diskusjon 

Premisset for vedtaket av innsatsområdet var at det skulle være valgfritt, og det er bekymring knyttet til 

ytterligere krav til rapportering. Noen medlemmer mente at styringsgruppen burde følge Ernæringsrådets 

anbefalinger, siden det er grunnleggende for flere områder innen pasientsikkerhetsarbeid. Det ble også 

påpekt at problemet er størst i kommunene.  

 

Vedtak: 

 

 

Vedtakssak 2: Samordning av kartlegginger av arbeidsmiljø, HMS og 

pasientsikkerhetskultur 

Presentasjon  

Presentasjon av forslag til ny undersøkelse av arbeidsmiljø, HMS og pasientsikkerhetskultur, beskrevet i 

rapporten «ForBedring – kartlegging av sikkerhetskultur i spesialisthelsetjenesten».  

 

Diskusjon  

Styringsgruppen ga positive tilbakemeldinger til undersøkelsen. Formuleringen om at sekretariatet får i 

oppdrag å vurdere hvorvidt data fra undersøkelsen oppfyller kravene fra nasjonale helsemyndigheter til 

strategisk styring fjernes, samt oppdrag til Nasjonal IKT. Det er viktig å sikre nasjonal rapportering selv om 

man ikke har felles IKT-systemer. Det ble fremmet forslag om å inkludere spørsmål om virksomhetenes 

toppledelse, men det interregionale utviklings- og forvaltningsforumet bes om å sikre at topplederens 

uttrykk kommer til rolle.  

 

  

 

Styringsgruppen mener at forebygging og behandling av underernæring er et særdeles viktig arbeid for 

pasientsikkerhet.  

 

Styringsgruppen ber sekretariatet legge frem skisse til prosess for hvordan programmet kan understøtte 

arbeidet med innsatsområdet i helse- og omsorgstjenesten, inkludert vurdere om det bør gjøres til et 

obligatorisk innsatsområde.  
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Vedtak: 

 

 

Vedtakssak 3: Revidering av strategi 2016-2018 

Presentasjon  

Revidert strategi har vært oppe i styringsgruppen flere ganger det siste året. Det ble lagt frem et oppdatert 

forslag med innarbeidede endringer etter 14.10.16. 

 

Diskusjon  

Styringsgruppen ønsket språklige justeringer i punkt 1.1 og 5.4. Legeforeningen vil sende inn omformulering 

av punkt 1.1 om fremtidsbilde. Sekretariatet tydeliggjør formuleringen om fylkesmennenes rolle i punkt 5.4.  

 

Vedtak: 

  

 

Styringsgruppen tar rapporten om ny undersøkelse til orientering. 

 

Styringsgruppen anbefaler at de regionale helseforetakene oppretter et interregionalt utviklings- og 

forvaltningsforum som har ansvar for gjennomføring, forvaltning og videreutvikling av undersøkelsen, med 

Helsedirektoratet som observatør. Forumet har årlige møter med nasjonale helsemyndigheter.  

 

Styringsgruppen ber de regionale helseforetakene sikre at data fra undersøkelsen er tilrettelagt på en 

måte som oppfyller kravene fra nasjonale helsemyndigheter til strategisk styring, allerede ved første gangs 

gjennomføring i 2018. 

 

Toppledelsens rolle er av avgjørende betydning. Styringsgruppen ber det interregionale utviklings- og 

forvaltningsforumet sikre at toppledelsens rolle i pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og HMS kommer til 

uttrykk i undersøkelsen i 2018 og presentere dette for styringsgruppen. 

 

 

 

Styringsgruppen stiller seg bak revidert strategi for pasientsikkerhetsprogrammet 2014-2018, gitt 

justeringer gitt i styringsgruppemøtet 30.03.17. 
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Vedtakssak 4: Ressurssituasjonen i sekretariatet 

 

Presentasjon  

I løpet av det siste året har fire medarbeidere sluttet i sekretariatet, noe som medfører konsekvenser for 

gjennomføring av virksomhetsplanen. Det foreslås derfor å frikjøpe stillinger fra spesialisthelsetjenesten og 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 

Diskusjon  

Styringsgruppen mente det ikke er så lett å frikjøpe stillinger i tjenestene, og det er også en bekymringer for 

at det kan hindre prosesser som er i gang. Det ble også uttrykt at sekretariatet burde vært skjermet for 

nedbemanningen, ettersom man har eget budsjett og er i en annen situasjon. Styringsgruppen ønsker ikke et 

vedtak i denne saken, men velger i stedet å konkludere. 

 

Konklusjon:  

Styringsgruppen er orientert om en krevende ressurssituasjon for sekretariatet. Styringsgruppen ønsker at 

sekretariatet i størst mulig grad ivaretar virksomhetsplanen, men er orientert om at det er risiko knyttet til 

dette. Helsedirektoratet vil kontakte tjenestene direkte angående forespørsel om frikjøp.  

 

Eventuelt  
 

Gitt det store fokuset og engasjementet på klima og miljø, bør det vurderes om det er nødvendig å fly til 

Oslo for styringsgruppemøtene.  

 

Helsedirektøren avslutter møtet med å oppfordre til ekstra oppmerksomhet og engasjement rundt 

pasientsikkerhet. 
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