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Referat fra styringsgruppemøte 20. februar 2019 
Tid: 10.00 – 12.30 
Sted: Helsedirektoratet, Handlingsrommet 
Møtedeltakere: 
 
Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 
Henrik Sandbu Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF (stedfortreder for Stig Slørdahl) 
Lars Vorland Administrerende direktør, Helse Nord RHF 
Inger Økland Ass. fagdirektør, Helse Vest RHF (stedfortreder for Herlof Nilsen) 
Geir Bøhler Direktør, Kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Helse Sør-Øst RHF (stedfortreder for Cathrine 

Lofthus) 
Geir Riise Generalsekretær, 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 Ottesen Områdedirektør, Folkehelseinstituttet (stedfortreder for Camilla Stoltenberg) 
Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 
Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  
Eli Karin Fosse Direktør for Helse og velferd, Stavanger kommune 
Svein Holen  Rådmann, Skjåk kommune 
Iren Mari Luther Leder, yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet 
Knut Magne Ellingsen Brukerutvalget, Helse Sør-Øst 
Forfall:  
Dag Jordbru Områdedirektør, Legemiddelverket 
Endre Sandvik  Kommunaldirektør byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Oslo kommune 
Kjell Idar Berg  Rådmann, Vestvågøy kommune 
Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

  
Observatører og bisittere: 

Torunn Granlund Omland Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 
Øystein Gjeset Ellingsen Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 
Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 
Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF 
Elisabeth Huseby Regional programleder, Helse Vest RHF 
Geir Bukholm Områdedirektør, Folkehelseinstituttet 
Sigrid Askum Fagleder, KS 
Ingvar Skjerve  Rådgiver yrkesseksjonen, Fagforbundet 
Synnøve Serigstad  Rådgiver, Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten 

 
Fra sekretariatet/Helsedirektoratet: 

Hilde Skredtveit Moen Fungerende avdelingsdirektør, Helsedirektoratet 
Ida Waal Rømuld Rådgiver, Helsedirektoratet 
Carol Perez Romay Rådgiver, Helsedirektoratet 
Hanne Narbuvold Rådgiver, Helsedirektoratet 
Solrun Elvik Rådgiver, Helsedirektoratet 
Tonje Houg Rådgiver, Helsedirektoratet 
Kari Annette Os Rådgiver, Helsedirektoratet 
Kristine Walther Longva Rådgiver, Helsedirektoratet 
Mari Mette Eriksen Rådgiver, Helsedirektoratet 
Gabrielle Gjerdset Rådgiver, Helsedirektoratet 
Kaia Tetlie Rådgiver, Helsedirektoratet 
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Agenda 
• Godkjenning av agenda 
• Referat fra styringsgruppemøtet 20.09.18 
• Drøftingssaker: 

o Drøftingssaker 1: Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 
• Orienteringssaker: 

o Oppsummering og erfaringer etter åtte år med pasientsikkerhetsprogram 
• Eventuelt 
• Oppsummering og konklusjoner 

 
Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent. Legeforeningen meldte inn sak under eventuelt om undersøkelsen 
ForBedring. 
 
Drøftingssaker 
 
Drøftingssak 1: 
Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 
 
Presentasjon  
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 opphørte som program 31. desember 2018. 
 
I løpet av 2018 ble det først utarbeidet forslag til nasjonal plan for arbeidet med pasientsikkerhet fra 2019, 
som ble oversendt til HOD i juni 2018 etter diskusjon og vedtak på styringsgruppemøtet 07.06.18. Formålet 
var å sikre videreføring av arbeidet i programmet og en samordnet nasjonal innsats for pasientsikkerhet.  
 
I etterkant er det utarbeidet en Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring for perioden 
2019-2023. Denne inneholder visjon, mål, målgruppe og syv tiltak innen følgende fire områder: nasjonale 
satsinger, systemer og strukturer, ledelse og kultur og kompetanse.  

 
Diskusjon 

• Programmet har bidratt til et kolossalt løft innen pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  
• Handlingsplanen oppleves som nyttig for å videreføre arbeidet fra programmet, men ønskelig med 

mer tydelighet og spissing av planen. Fornuftig med felles plan for kommune og spesialist.   
• Tilbakemelding om at de syv tiltakene er fornuftige og bra, og at det er hensiktsmessig å dele opp 

tiltakene i pågående arbeid og nye tiltak.  
• Representantene fra kommunal helse- og omsorgstjeneste poengterte at handlingsplanen er på et godt 

nivå som er hensiktsmessig for kommunene. Nyttig at den fokuserer på hvordan man kan styrke 
kommunene i å utøve ansvaret de allerede har. 

• Bred tilslutning om at det er behov for et nasjonalt kompetansemiljø.  
• Spesialisthelsetjenesten jobber med kvalitet og pasientsikkerhet på oppdrag fra HOD. Noe usikkerhet 

rundt handlingsplanens rolle i dette. 
• Handlingsplanen i seg selv har ikke styringskraft. HOD har styringsansvar for kvalitet og 

pasientsikkerhet, og vil følge med på målene og indikatorene i planen. 
• RHFene fikk i 2018 oppdrag om å lage handlingsplan for videreføring av arbeidet med 

pasientsikkerhet. Dette jobbes nå med, og det tas utgangspunkt i den nasjonale handlingsplanen. 
 
Endringer etter innspill 

• Omformulering av formål: Planen skal bidra til samordnet innsats, dernest bidra til å understøtte 
kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  

• Inkludere «Én innbygger, én journal» 
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• Ledelse og kultur flyttes opp som første område, ettersom det understøtter alt det andre arbeidet som 
skal gjøres.  

• Profesjonsforening endres til fagforening. 
• Fagforeningene legges til som relevant aktør i flere tiltak.  
• Helsedirektoratet tar initiativ til en prosess sammen med relevante aktører med formål å konkretisere 

handlingsplanen ytterligere. 
 
Orienteringssaker 
 
Orienteringssak 1: 
Oppsummering og erfaringer etter åtte år med pasientsikkerhetsprogram 
 
Presentasjon og diskusjon 

• Helsedirektør Bjørn Guldvog takket alle aktørene i styringsgruppen for mangeårig og tett samarbeid. 
• Oppsummerende presentasjon av de siste årene, illustrert ved Per Pasient m.fl. 
• HOD takket styringsgruppen for godt arbeid de siste åtte årene. Styringsgruppen har hatt som formål å 

samle aktører med ansvar for å sikre trygge tjenester, slik at de kan gjøre dette i fellesskap. 
Handlingsplanen har som formål sikre videreføring og understøtte Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring. Programmet har vært et oppdrag der det er gjort mye bra, og nå skal vi ta steget 
fra program til drift. 

 
Eventuelt  
 
Undersøkelsen ForBedring 

• Gjennomført for første gang i 2018, nå igangsatt for 2019. Legeforeningen ønsker at resultatene skal 
være tilgjengelig og at det er mulig å sammenlikne mellom RHF og HF. Det var styringsgruppens 
intensjon med undersøkelsen, og en nyttig måte å se om programmet har hatt en effekt.    

• Helse Vest, HOD og Helsedirektoratet er i dialog om resultater, videreutvikling og oppfølging av 
undersøkelsen, og det er en intensjon å følge resultater over tid.  


