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Referat fra styringsgruppemøte 10. juni 2015 

Tid: 10.30 – 13.10 

Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 

Møtedeltakere: 

 

Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Lars Vorland  Adm. dir., Helse Nord RHF 

Herlof Nilssen Adm. dir., Helse Vest RHF  

Cathrine Lofthus Adm. dir., Helse Sør-Øst RHF 

Henrik Sandbu  Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning, Helse Midt-

Norge RHF 

John-Arne Røttingen Divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet  

Kari Schrøder Hansen Fagsjef, Legeforeningen (for Geir Riise) 

Eli Gunnhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet 

Kjellfrid Blakstad Fagforbundet 

Tor Arne Gangsø Rådmann, Ullensaker kommune (KS) (deltok fra kl. 11.00) 

Hege Basmo Kommuneoverlege, Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen 
(KS) 

Ivar Vollset Ass. dir., Legemiddelverket 

Helge Eide Områdedirektør for interessepolitikk, KS  

Per Martin Knutsen Adm. Dir., Helgelandssykehuset HF 

Pål Iden Fylkeslege, Rogaland 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

Forfall:  

Liv Arum Generalsekretær, FFO 

 

Observatører og bisittere: 

Johan Torgersen Divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenestedivisjonen, 

Helsedirektoratet 

Maiken Engelstad Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 

Anne Karin Lindahl Avdelingsdirektør, Kunnskapssenteret 

Geir Bukholm Prosjektleder, Folkehelseinstituttet og leder for fagrådet 

Synnøve Serigstad Rådgiver, Helse Vest RHF 

Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF 

Gro Sævil Helljesen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Ellen Annette Hegstad Regional programleder, Helse Midt-Norge RHF 

Sigrid Askum Prosjektleder Helse og velferd, KS 

Hilde Heimli Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

Heidi Stien Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 
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Fra sekretariatet: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ida Waal Rømuld Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Nanna Fredheim Kommunikasjonsansvarlig, pasientsikkerhetsprogrammet 
Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 

Caroline Austdal Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Solrun Elvik Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

 
 
 
Agenda 

 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 20.03.15 

 
Orienteringssaker: 

1. Status for programmet v/sekretariatet 

2. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

3. Følgeevaluering for programmet 

4. Presentasjon av programmets dashboard 

5. Status i spesialisthelsetjenesten v/RHF-direktørene 

6. Status i kommunene v/sekretariatet 

 
Faglig innlegg: 
Bruk av dashboard på Nordlandssykehuset, ved Barthold Vonen og Tonje E. Hansen, Nordlandssykehuset 

HF 
 
Vedtakssaker: 

1. Nye innsatsområder i programmet 

2. Hovedaktiviteter i samarbeidsavtale med Institute for Healthcare Improvement (IHI) 

3. Revidert budsjett og regnskap per 31.05.15 

 

 Eventuelt: Fast settestyreleder 

 Oppsummering og konklusjoner 
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Agenda og referat 
Referatet ble godkjent. 

 
Orienteringssaker 
 

1. Status for programmet v/sekretariatet 
 

Pasientsikkerhetsprisen 

Det ble meldt inn syv kandidater til prisen. Mette Røsbjørgen ved St. Olavs Hospital HF ble enstemmig 

valgt som årets vinner. Hun får sammen med fjorårets prisvinner, Barthold Vonen fra Nordlandssykehuset 

HF, dekket deltakelse på IHIs Improvement Advisor Programme i Boston eller Dublin for seg selv eller en 

av sine medarbeidere. Komiteen ønsker å dele prisen neste år, slik at det deles ut én pasientsikkerhetspris 

til en leder i den kommunal helse- og omsorgstjenesten og én pris til en leder i spesialisthelsetjenesten. 

Det vil bli vurdert om det skal være en felles komité eller to separate.  

 

GTT-resultater for 2014 

Noen helseforetak er forsinket med å sende inn sine  resultater, og  det har derfor ikke vært mulig for 

sekretariatet å sammenstille de nasjonale tallene. Sekretariatet vil sende GTT-rapporten på høring blant 

styringsgruppens medlemmer tidlig i høst.  

 

Videreutvikling av programmets nettside 
Ny nettside er forsinket på grunn av stor aktivitet med andre webprosjekter hos  Kunnskapssenteret og 
Helsedirektoratet. Nettsidene overføres i disse dager til Helsedirektoratet, i lik form som den har vært 
tidligere.  

 

Status for pasient- og brukersikker kommune: Tønsberg  

Det er utarbeidet en strategi for alle nivåer i organisasjonen, fra tjenesteytere til rådmann og 

kommunestyre. Pilotprosjektet har blitt presentert for kommunens helse- og omsorgsutvalg, og får stor 

politisk støtte. 

 

Planleggingsfasen varer frem til august. Deretter skal tiltakene implementeres. Blant målene som er satt 

er 150 dager uten fall, 300 dager uten trykksår samt at 100 % av sykehjemspasientene i kommunen skal ha 

legemiddelgjennomgang. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen skal testes ut på fastlegekontor fra 

oktober. Brukerrepresentanter, tillitsvalgte og kommuneoverlegen er aktive i prosjektet. Kommunen har 7 

deltakere på forbedringsagentutdannelsen og 26 deltakere på Open School-programmet. Tønsberg vil 

fortsette prosjektet når nye kommuner skal fases inn som piloter.  

 

Det er planlagt å fase inn nye pilotkommuner etter en 1-5-20-modell. Sekretariatet, KS og 

kommunerepresentantene skal samarbeide om utvelgelse av de fem neste kommunene. Prosjektet vil 

inngå i følgeevalueringen av programmet.  

 

Mediesaker siden sist 

Sekretariatet gjennomgikk saker om pasientsikkerhetsprogrammet som har blitt omtalt i media siden sist 

styringsgruppemøte.  
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Kommende arrangementer 

Sekretariatet skal sende ut invitasjon og beskrivelse av målgruppe for rundebordskonferansen om 

pasientsikkerhetskultur 31. august og heldagsseminar om GTT som metode 4. september.  

 

Bare Spør! 

Brosjyren Bare Spør! ble delt ut. Det skal gjennomføres en informasjonskampanje i ett foretak i hver 

region for å teste ut brosjyren.  

   

Regionale læringsnettverk 

Sekretariatet skal bistå Helse Sør-Øst med et læringsnettverk for samstemming av legemiddellister og 

Helse Midt-Norge med læringsnettverk for forebygging av trykksår.  

 

2. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

Rapporten fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i 2014 er ikke ferdig. Den skal forbedres og 

ferdigstilles i samarbeid med de regionale programlederne og fagpersoner i foretakene som har jobbet 

med undersøkelsen.  

 

Diskusjon: 

Muligheten for å slå sammen pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen ble 

diskutert. Saken skal drøftes videre i et AD-møte. Sekretariatet tar initiativ til en parallell prosess der 

fagmiljøene i helseforetakene og programmets fagråd involveres for å drøfte alternativene og gi en 

anbefaling til styringsgruppen. 

 

3. Følgeevaluering for programmet 

Konkurransen er kunngjort og kravspesifikasjonen lagt ut på Doffin. Frist for å levere tilbud er satt til 6. juli. 

Sekretariatet vil evaluere tilbudene sammen med styringsgruppens leder i august. Styringsgruppen vil bli 

orientert om valg av leverandør. Valgt leverandør skal levere årlige rapporter og en sluttrapport etter at 

programperioden er over. 

 

4. Presentasjon av programmets dashboard 

Janne Lind fra Helsedirektoratet presenterte det oppdaterte dashboardet. Sekretariatet har fått 

forespørsler om offentliggjøring av dashboardet og spørsmål om hva slags nivå dataene skal presenteres 

på. Hensikten med dashboardet har vært å følge pasientsikkerhetsarbeidet med nasjonale følgetall 

gjennom programperioden. Dersom tallene skal brukes til lokal forbedring kreves det en annen vurdering, 

bearbeiding og presentasjon.  

 

Styringsgruppen ba om en plan fra sekretariatet om hvordan dashboardet skal/kan videreutvikles, hva 

tallene skal/bør brukes til, på hvilket nivå og hvilke begrensninger og muligheter som ligger i alternativene. 

Det er også ønskelig å se på hvor raskt regionene kan motta NOIS-dataene.  
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5. Status i spesialisthelsetjenesten v/RHF-direktørene 

 

Helse Nord:  

Fargekodene grått, rødt, gult og grønt viser ikke den interne utviklingen. For Nordlandssykehuset er 

eksempelvis den interne oversikten dominert av grønn status, mens for hele helseforetaket er det gult, 

fordi det alltid er noen sengeposter som gjenstår. De røde feltene i regionen kommer til å forsvinne i løpet 

av 2015/2016. Det er stor oppslutning om pasientsikkerhetsarbeidet, men ressurssituasjonen er krevende 

når det kommer til målinger. Det er viktig å bli enige om hvordan målingene på innsatsområdene skal 

gjennomføres, og om det er mulig å gå over til stikkprøver når status for et innsatsområde er grønt. 

Kontinuerlige målinger er tidkrevende, og mye ressurser går med til registrering på pakkeforløpene.  

 

Helse Midt-Norge: 

Pasientsikkerhetsarbeidet konkurrerer med mange andre tiltak, spesielt pakkeforløpene. Teamene har 

blitt strengere på målingene, og oversikten viser derfor en tilbakegang fra sist styringsgruppemøte. På 

noen områder har man startet implementering av tiltakspakkene, men avventer målinger. Det er satt av 

øremerkede midler for å øke spredningen av tiltakspakkene. Det er også satt i gang egne prosjekter på 

elektroniske whiteboards og early warning score.  

 

Helse Vest: 

Røde felt er borte. Det er etablert automatisk datafangst for trygg kirurgi, forebygging av trykksår og 

forebygging av fall. Regionen har arrangert egne kurs i kvalitetsforbedring og det er etablert 

forskningsstipender for å prioritere forskning på pasientsikkerhet. Det jobbes med regionale 

pasientsikkerhetsprosjekter innenfor trygge fødsler, trygg ortopedi, faglige revisjoner og 

hastegradsvurdering. I tillegg samarbeider Helse Vest med NPE om prosjekter innen kreft og mage/tarm-

kirurgi. Det skal gjennomføres en større satsning på måling av håndhygiene.  

 

Helse Sør-Øst: 

Flere helseforetak har kommet i gang med flere innsatsområder, og det er færre røde felt. Akershus 

universitetssykehus skal starte opp med forebygging av infeksjon ved SVK og forebygging av 

overdosedødsfall i 2015. Ved Oslo Universitetssykehus er det god fremdrift innenfor de gule områdene. 

Helse Sør-Øst opplever den samme problematikken med målinger som  de andre regionene melder om.  

 

Sekretariatet kommenterte at team bør måle kontinuerlig inntil  målene er nådd og de er vedvarende.   

Deretter holder det med stikkprøver. Farger og relevant enhet vurderes litt ulikt mellom foretakene.  

 

Følgende beskrivelser har vært utgangspunktet for kartet: 

Grått: Tiltakspakken er ikke ferdig, eller innsatsområdet er ikke relevant for enheten. 

Rødt: Denne enheten har ingen aktivitet på dette tiltaket, verken målinger eller tiltak fra tiltakspakken. 

Gult: Tiltakspakken er iverksatt på én eller flere enheter. Her inkluderes også enheter som deltar i 

læringsnettverk på innsatsområdet, og enheter som har iverksatt målinger, men ikke tiltak fra 

tiltakspakken.  

Grønt: Tiltakspakken er iverksatt på samtlige relevante enheter og målinger registreres. 

 

Sekretariatet vil se på forbedringer av spredningskartet sammen med de regionale programlederne.  
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6. Status i kommunene v/sekretariatet 

Totalt deltar nå 230 kommuner i pasientsikkerhetsprogrammet på ett eller flere innsatsområder. Det 

utgjør 58 % av kommunene. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester gjør en fantastisk jobb i 

spredningsarbeidet. Det er totalt gjennomført 45 læringsnettverk i regi av programmet og 

utviklingssentrene. Utfordringen med denne organiseringen er å få til lederforankring, noe som er sentralt 

i pilotprosjektet pasient- og brukersikker kommune. Begge løpene er viktige. Sekretariatet vil se på om det 

er mulig å bruke et annet eksisterende rapporteringssystem for å kartlegge spredning. Det ble foreslått å 

gå dypere i rapporteringen fra pilotkommuner som Tønsberg. KS kommenterte at det arbeides med å 

utvikle kvalitetsindikatorer for kommunesektoren, med datafangst. Dette er ikke spesifikt knyttet til 

pasientsikkerhetsprogrammet, men kan være relevant.  

 

Faglig Innlegg om bruk av dashboard ved Nordlandssykehuset 

Medisinsk direktør Barthold Vonen og fagsjef Tonje E. Hansen ved Nordlandssykehuset presenterte 

hvordan Nordlandssykehuset har arbeidet med pasientsikkerhet siden høsten 2010, og hvordan dashboard 

brukes som styringsverktøy for ledelsen og styret ved foretaket. Bruken av dashboardet har fått styret til å 

etterspørre flere resultater og tiltak innenfor pasientsikkerhet. Vonen og Hansen ga følgende anbefalinger 

til bruk av det nasjonale dashboardet: 

 Ikke legg opp til sammenlikning mellom institusjoner når metoden ikke er spesielt godt egnet til 

det. Det er krevende nok å få aksept for egne tall 

 Vektlegg utvikling over tid, bruk tidsserier 

 Vurder å bruke farger for å illustrere utvikling 

 Ikke vis kun de vellykkede grafene. Da mister man given 

 

Diskusjon: 

Det ble kommentert at forebygging av urinveisinfeksjoner ikke har høy prioritet i helsetjenesten, men at 

dette er et område det er mulig å få til forbedringer på med programmets tiltakspakke.  
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Vedtakssaker 
 

1. Nye innsatsområder i programmet 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet fikk i forrige styringsgruppemøte tydelig tilbakemelding om at helseforetakene har mye å 

gjøre, og at det vil være krevende å ta inn nye obligatoriske innsatsområder. Samtidig får sekretariatet 

tilbakemelding fra foretak og kommuner som ønsker støtte til å jobbe med noen av områdene. På 

bakgrunn av dette foreslår sekretariatet å gjøre følgende innsatsområder valgfrie:  

 Egendefinert innsatsområde 

 Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis (blodforgiftning) 

 Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand 

 Ernæring 

 

Alle foretak og kommuner vil bli invitert til å delta på læringsnettverk i 2016. Helseforetak og 

utviklingssenter som deltar forplikter seg til å arbeide med spredning av det aktuelle innsatsområdet i eget 

foretak.  

 

Diskusjon: 

Det ble kommentert at ernæring er et svært viktig innsatsområde for kommunene. For å sikre spredning 

ble det foreslått at også kommunene som deltar på læringsnettverk forplikter seg til å jobbe med 

spredning i egen kommune.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak de fire nye valgfrie innsatsområdene i programmet. Helseforetak og 

utviklingssentre står fritt til å velge om de vil delta på nasjonale læringsnettverk. Deltakelse forplikter 

spredningsarbeid i etterkant. Kommuner som deltar forplikter seg til å levere en enkel plan for spredning i 

kommunen.   
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2. Hovedaktiviteter i samarbeidsavtale med IHI (Institute of Health Care Improvement) 

 

Presentasjon: 
Sekretariatet er i ferd med å ferdigforhandle en samarbeidsavtale med IHI. Avtalen omfatter opplæring i 
forbedringsarbeid, veiledning og oppfølging av ledere og helsepersonell på ulikt nivå, nasjonalt og lokalt. 
Det legges opp til faste månedlige telefonmøter med sekretariatet, der relevante ressurspersoner som de 
regionale programlederne og KS vil bli  invitert inn.  
 

Det er lagt opp til fire kursmoduler: 

 Senior Leadership Programme for ledere på øverste nivå (AD i RHF, AD i foretak og 

kommunaldirektører i kommuner) 

 Improvement Coach Programme for veiledere i foretak og kommuner (regionale programledere i 

RHF, lokale programledere i HF og ressurspersoner i utviklingssentre for sykehjem og 

hjemmetjenester i kommunene) 

 Accelerated Patient Safety Programme for utvalgte helseforetak og kommuner (Tilbys et 

begrenset antall organisasjoner, eksempelvis fire helseforetak og fire kommuner. Inntil 80 

deltakere) 

 Improvement Advisor Programme for klinikere og ledere  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen stilte seg positive til samarbeidet med IHI. Sekretariatet kommer til å dekke kostnadene 

knyttet til gjennomføring av kursene, mens deltakerne selv står for reise, kost og losji. Det er ønskelig å 

markedsføre samarbeidet og kursmodulene på norsk.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak hovedaktivitetene i samarbeidsavtalen. Styringsgruppens medlemmer vil 

oppfordre nøkkelpersoner i egne organisasjoner til å delta på aktivitetene og bygge kompetanse i 

forbedringsarbeid i egen organisasjon.  

 
 
3. Revidert budsjett og regnskap per 31.05.15 
 

Presentasjon: 

Regnskapet per 31.05 viser personalkostnader på 5,62 mill. kr og driftskostnader på 2,7 mill. kr. Det totale 

budsjettet er på 22,4 millioner kroner, inkludert overskudd fra høstkonferansen. Sekretariatet 
kommenterte på nye og endrede poster i budsjettet. Dette knytter seg primært til aktiviteter som har blitt 

vedtatt i styringsgruppen etter at budsjettet ble lagt.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak revidert budsjett for 2015 og regnskapet per 31.05.15  

 
Eventuelt: Fast settestyreleder 

Leder av AD-møtet ble valgt som fast settestyreleder.  

 

Neste styringsgruppemøte er 19. november kl. 09.00 – 12.00 


