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I trygge hender 24-7 

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram 

 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

Adresse: Pb. 7004 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Telefon:  (+47) 46 419 575 

E-post: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Nettside: pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Referat fra styringsgruppemøte 12. desember 2014 

Tid: 11.00 – 14.00 

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 

Alice Beathe Andersgaard for 

Peder Olsen 

Direktør medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF 

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

Norge RHF 

Liv Arum Generalsekretær, FFO 

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen 

Karen Bjøro for Eli Gunnhild By 2. nestleder, Sykepleierforbundet 

Kjellfrid Blakstad Fagforbundet 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet 

Tone Marie Nybø for Helge Eide Direktør for helse og velferd, KS  

Tor Arne Gangsø Rådmann, Ullensaker kommune (KS)  

Hege Basmo Kommuneoverlege, Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-

regionen (KS) 

Tove Hovland Kommunaldirektør Helse og omsorg, Tønsberg kommune (KS) 

Pål Iden Fylkeslege, Rogaland 

Forfall:  

Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet 

Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

Ivar Vollset Ass. dir., Legemiddelverket 

 

Observatører og bisittere: 

Torun Omland Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Johan Torgersen Påtroppende divisjonsdirektør for 

spesialisthelsetjenestedivisjonen, Helsedirektoratet 

Geir Bukholm Folkehelseinstituttet og leder for fagrådet 

Anne Grimstvedt Kvalvik Regional programleder, Helse Vest RHF 

Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF 

Gro Sævil Helljesen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Hans Ole Siljehaug Regional programleder, Helse Midt-Norge RHF 

Ellen Annette Hegstad Regional programleder, Helse Midt-Norge RHF 

Anne Karin Lindahl Avdelingsdirektør, Kunnskapssenteret 

Sigrid Askum Prosjektleder Helse og velferd, KS 

Fra sekretariatet: 
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Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ellen Deilkås Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Maren Schreiner Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Nanna Fredheim Kommunikasjonsansvarlig, pasientsikkerhetsprogrammet 

Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 

 

Agenda 

 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 10.09.14 

 

Orienteringssaker: 

1. Status for programmet v/sekretariatet 

2. Status i spesialisthelsetjenesten v/RHF-direktørene 

3. Status i kommunene v/KS og sekretariatet 

 

Faglig innlegg: 

Fagrådet gir sine anbefalinger om hvordan operasjonalisere vedtatt programstrategi, med hovedvekt på 

aktiviteter i 2015.  
 

Vedtakssaker: 

1. Regnskap for 2014 

2. Driverdiagram for programmet og virksomhetsplan for 2015 

3. Budsjett for 2015 

4. Resultater av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

5. Revidert tiltakspakke for fall 

6. Nettside for I trygge hender 24-7 

 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 

 

 

Agenda og referat 

Tove Hovland ble ønsket velkommen til styringsgruppen. Agenda og referat ble godkjent.  

 

Orienteringssaker 

 
1. Status for programmet v/sekretariatet 

 

Høstsamlingen 

Rundt 650 helsearbeidere deltok på pasientsikkerhetsprogrammets høstsamling 27.-28. oktober. 

Hovedmålgrupper for samlingen var nye team og team som ikke har implementert sine innsatsområder. 

Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på evaluering av samlingen, men noen etterlyste reviderte 

tiltakspakker. Neste tilsvarende samling er planlagt våren 2016. 
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Utvikling av dashboard 

Sekretariatet samarbeider med statistikkavdelingen i Helsedirektoratet om utvikling av dashboard. Det 

skal arrangeres en temadag på Gardermoen den 28. januar der regionale programledere, IT-ressurser 

og representanter for datavarehusene deltar. Målet er å ha første utgave av dashboardet ferdig til 

styringsgruppemøtet 20. mars 2015. 

 

Pasient- og brukersikker kommune 

I de pasient- og brukersikre kommunene skal pasientsikkerhetsarbeidet forankres på alle relevante 

nivåer og være en helhetlig satsning. Tønsberg kommune skal være pilotkommune i 2015 og 

begynnelsen av 2016. Fem nye kommuner skal med i satsingen i 2016, og ytterligere 20 kommuner 

gjennom nasjonalt læringsnettverk i 2017 og 2018.  

 

Nytt kull forbedringsagenter 

Første samling for kull 5 arrangeres 19.-21. mai. Det er ønskelig med større deltakelse fra kommunene 

og legene. Sekretariatet sender ut invitasjoner med påmeldingsfrist i løpet av januar.    

 

Samarbeid med NPE om pasientskader 

 Sekretariatet er i oppstart av et samarbeidsprosjekt med NPE med flere. Hensikten med prosjektet er å 

få en bedre og mer fullstendig oversikt over pasientskader i Norge ved å sammenstille ulike datakilder. 

Prosjektet ønsker å kartlegge omfanget skader og type skader målt ved hjelp av GTT, NPEs skadedata, 

data fra meldeordningen og om mulig fra tilsyn utført av Helsetilsynet. Oversikten vil kunne bidra til en 

riktigere prioritering av forbedringsområder innen pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 

generelt og til valg av nye innsatsområder i programmet spesielt. Kunnskapssenteret og Helsetilsynet 

vil bli invitert inn i prosjektet.  

 

Følgeevaluering 

Det er ønskelig å engasjere en ekstern aktør som kan gjøre en følgeevaluering av 

pasientsikkerhetsprogrammet. Evalueringen skal gi svar på om I trygge hender når de vedtatte målene, 

om programmet har tilstrekkelig progresjon samt gi tilbakemelding underveis. Rammen for 

anskaffelsen er MNOK 1 pr år. Styringsgruppen ønsker at sekretariatet lager en arena der innhold i 

følgeevalueringen og kravspesifikasjonen til potensielle tilbydere kan diskuteres før det utlyses en 

anbudskonkurranse. Sekretariatet kommer tilbake med en møteinvitasjon.  

 

 

2. Status i spesialisthelsetjenesten 

 

Helse Nord: Det har tatt noe tid å starte opp nye innsatsområder, men når det kommer inn i linjen 

fungerer implementering og spredning godt. I stedet for å gjennomføre regionale læringsnettverk reiser 

ekspertteam rundt til sykehusene og gir opplæring lokalt. Ved Nordlandssykehuset er GTT blitt 

automatisert. De andre foretakene følger etter i 2015. På innsatsområdet forebygging av 

overdosedødsfall har foretakene kommet så langt det er mulig med implementering. Innsatsområdet 

forebygging av selvmord skal spres til flere relevante enheter fremover.  
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Helse Midt-Norge: På en del enheter er ikke innsatsområdene ferdig implementert, men utviklingen er 

positiv. Viktig at tiltak inkluderes i standardiserte pasientforløp. For de små enhetene treffer mange av 

tiltakspakkene det samme personalet. Det har derfor blitt laget en felles tiltakspakke, trygg pleie. Ved å 

samle flere tiltak håper man å få et bedre grep om målinger og registrering. GTT er gjennomført ved alle 

helseforetak. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen har fått noe lav svarprosent i Helse Møre og 

Romsdal. Det er mulig uroligheter ved sykehusene har påvirket deltakelsen.   

 

Helse Vest: I tillegg til de nasjonale innsatsområdene foregår det regionale prosjekter innen ortopedi og 

trygge fødsler. Alle foretakene deltar også på Legeforeningens trygge fødsler-prosjekt. Det er lagt stor 

vekt på datainnsamling, som har tatt mye tid. Fra 1. kvartal vil flere pasientsikkerhetsindikatorer bli en 

del av den ordinære rapporteringen. Automatisert datafangst er etablert for tre innsatsområder. 

Dataene behandles i månedlig. Det gjør det lettere å se hvor skoen trykker, og prioritere innsatsen 

riktig.     

 

Helse Sør-Øst: Rapportering på implementering og spredning er lagt inn i linjen og følger tertialene. Det 

er ønskelig å få til elektronisk datafangst. Arbeidet med programmet er gjort til en fast sak i 

direktørmøtene. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på pasientsikkerhetsvisitter som 

tiltak. Det gir ledelsesengasjement. Helseforetakene har fått sine resultater av 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, og det blir rapportert at resultatene følges opp.  

 

 

3. Status i kommunene 

Programmet har ved to anledninger blitt diskutert i det sentrale rådmannsutvalget, og blitt tatt videre i 

regionale rådmannsutvalg. I pasientsikkerhetsarbeidet er det viktig å ta høyde for at kommunene ikke 

er en homogen masse, og at arbeidet må forankres både hos ledere og fagfolk.  

 

Sekretariatet orienterte om arbeidet i sykehjem og hjemmetjenester. 55 % av kommunene deltar på ett 

eller flere innsatsområder. I Oslo kommune skal det gjennomføres et eget læringsnettverk for ledelse av 

pasientsikkerhet i sykehjem. Hjemmetjenesten i Oslo er i gang med tiltak på legemiddelområdet.  

Styringsgruppen nevnte SKIL som en velegnet samarbeidspartner for pasientsikkerhetsarbeidet i 

kommunene. De årlige toppledermøtene relatert til samhandlingsreformen er en arena der 

pasientsikkerhetsprogrammet kan løftes inn.  

 

 

Faglig innlegg 

Leder av fagrådet Geir Bukholm presenterte fagrådets innspill til operasjonalisering av 

programstrategien, basert på diskusjon i fagrådet 5. november.  

 

Har vi fokus på de rette områdene? 

GTT-resultater viser at legemiddelkomplikasjoner og infeksjoner i forbindelse med 

diagnostikk/behandling er de største skadegruppene. Gjennom Meldeordningen ved 

Kunnskapssenteret er det klinisk prosess/prosedyre, legemidler og pasientadministrative forhold som 

utmerker seg, samt noe infeksjoner. Ser vi på NPEs data er det behandlingsforløp, prosedyrer og 

infeksjon som følge av behandling/diagnostikk som går igjen. Ingen av metodene er fullkomne, men vi 
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bør holde et øye med flere. Det er viktig at programmet ikke får kikkertsyn i vurdering av 

pasientsikkerhet og at man bruker målemetoder som fanger opp relevante sammenhenger. 

 

Er programmet retroaktivt eller proaktivt?  

Skal programmet ha fokus på å reparere feil eller planlegge for å unngå feil? Vi måler i dag det som går 

feil og finner årsaken til det. Burde vi heller gjøre en prospektiv risikoanalyse? Flere utenlandske 

pasientsikkerhetskampanjer og –program benytter risikoanalyse som verktøy, for eksempel Failure 

mode and effect analysis (FMEA). I det norske programmet benyttet vi driverdiagram, som er en form for 

prospektiv tenkning. Det kan være hensiktsmessig å vurdere risikoanalyser også.  

 

Hvordan skape engasjement blant helsepersonell 

Det er viktig at programmet oppleves som et faglig prosjekt, ikke kun et politisk prosjekt. ”Skadebildet 

(GTT) skaper motstand i helsetjenesten. Helsepersonell må ha tillit til resultatene”, nevnte flere i 

fagrådet. Vi er nødt til å bruke retrospektive data for å gjøre proaktive analyser. Men det kan virke 

demotiverende om vi bare ser bakover. I spesialisthelsetjenesten oppleves programmet som tungt 

toppstyrt. I kommunene er det motsatt. Programmet bør finne en god balanse.  

 

Hvem er programmet rettet mot? 

Helsepersonell opplever seg ofte som brukere av programmet. Noen gir uttrykk for en oppleve av å 

havne i skvis mellom ledelsen og pasientene. ”Ta motstanden fra legene på alvor”, ble det sagt i 

fagrådet. Dette bør muligens tas hensyn til i valg av nye innsatsområder. I dag er legene i mindretall på 

innsatsområdene. Legeforeningens spesialforeninger kan involveres mer og det kan arrangeres egne 

kurs for leger i forbedringsarbeid. Fra et brukerståsted er det vanskelig å akseptere motstanden mot 

programmet. Brukerne ønsker et proaktivt pasientsikkerhetsarbeid, sterk topplederinvolvering, 

forankring i styringsdokumenter og flere pasientsikkerhetssaker i styremøter.  

 

Kommunikasjon og språk 

Fagrådet anbefaler enkle, tydelige beskrivelser av tiltak med få, men meningsfylte målinger. Det bør 

benyttes et språk som alle forstår og som begeistrer. Det kan være hensiktsmessig å lage to 

beskrivelser av tiltakspakkene. Én detaljert og nøyaktig versjon og én lettfattelig og ”salgbar” versjon.  

 

Ledelse 

Det er viktig at topplederne er aktive i pasientsikkerhetsarbeidet og viser det. Da blir resten av 

organisasjonen det samme. Det er imidlertid viktig å ikke glemme lederne på de lavere nivåene. Det er 

avgjørende at de har samme oppfatning som topplederne. På kommunesiden er det behov for å 

involvere kommuneledelsen ved kommunestyret og rådmann. Samarbeidsavtalene mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste er velegnet for forankring av tiltak.  

 

Øvrige områder 

Ikke sikkert man skal iverksette forbedringer dersom personalet ikke har forbedringskompetanse. Det 

er viktig å være tydelig på hensikten med målinger, og forskjellen. På nasjonalt nivå brukes målinger til 

å følge en utvikling, på lokalt nivå for å skape forbedringer. Nye innsatsområder bør harmoniseres med 

nasjonale veiledere og retningslinjer. Hvis ikke blir det friksjon. Dersom målet er å redde liv bør 
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tiltakene gjenkjenne og behandle pasienter med livstruende tilstander og tidlig diagnose og behandling 

av (alvorlig) sepsis tas inn som innsatsområder.  

 

Sekretariatet vil se igjennom planer og vurdere eventuelle justeringer i tråd med fagrådets anbefalinger.  

 

Vedtakssaker 

 

Sak 1: Regnskap for 2014  

 

Presentasjon: 

Personalkostnader og drift var pr 30.11 på MNOK 15,85. Prognosen for 2014 totalt sett er MNOK 

18,78. Utgiftssiden er følgelig noe lavere for året enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak følgende 

lavere lønnskostnader som følge av færre ansettelser, forsinkelse IHI-avtale, noe forsinket produksjon 

av ”Bare spør!”, forsinket oppstart av prosjekt pasientsikker kommune og færre kostnadsdrivende tiltak 

inn mot utdanningsinstitusjonene. Sekretariatet søker internt i Helsedirektoratet om få overført MNOK 

2,2 til 2015-budsjetet.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak regnskapet pr 30.11 

 

 

Sak 2: Driverdiagram for programmet og virksomhetsplan for 2015 

 

Presentasjon: 

Driverdiagrammet og virksomhetsplanen er sekretariatets to styringsverktøy. Driverdiagram benyttes 

også på alle innsatsområdene. Sekretariatet har opplevd stort arbeidspress både før og etter flytting, og 

ønsker derfor å rekruttere tre nye  medarbeidere våren 2015. I tillegg planlegger sekretariatet å 

gjennomføre fire anskaffelser. Sekretariatet gjennomgikk hovedaktivitetene i virksomhetsplanen.  

 

Diskusjon: 

Det ble diskutert hvordan brukerorientering og forbedringsmetodikk kan løftes frem både i 

driverdiagram og virksomhetsplaner. Styringsgruppen ønsker mer aktivitet på disse områdene. Det ble 

videre diskutert hvordan konsulenter innen pasientsikkerhetsrådgivning skal gi sekretariatet mer 

fleksibilitet ved å bistå på enkeltprosjekter og hasteoppdrag. Sekretariatet vil ta initiativ til et møte med 

brukerrepresentanter og kommunerepresentanter om brukerorientering, spesielt i kommunene.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak driverdiagrammet for programmet og virksomhetsplanen for 2015. 
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Sak 3: Budsjett for 2015 

 

Presentasjon: 

Den totale bevilgningen for 2015 er på MNOK 21,2. Personalkostnader er budsjettert til MNOK 11,6, 

men driftsbudsjettet er på MNOK 9,6. De største budsjettpostene for 2015 er anskaffelser, regionale 

læringsnettverk, samlinger og kurs, reiseutgifter, pasient- og brukersikker kommune og utvikling av ny 

nettside. 

 

Diskusjon: 

Fordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene ble diskutert. De fleste budsjettpostene er  

generelle og dekker begge. Kommunesatsingen gjenspeiles på personalsiden. Det ble presisert at 

vikarbruken vil bli redusert med nyansettelser.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak budsjettet for 2015. 

 

 

Sak 4: Resultater av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet gjennomgikk overordnede resultater av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Det er 

ønskelig å sammenlikne resultatene fra 2014 med tallene fra 2012-undersøkelsen. Det krever 

innhenting av noe mer data fra 2012. Anbefalt offentliggjøring og oppfølging av resultatene ble lagt 

frem. Internt i helseforetakene kan pasientsikkerhetsvisitter, tverrfaglige pasientsikkerhetsmøter og 

forbedringsprosjekter være gode tiltak for oppfølging på risikoenheter. Nasjonalt og regionalt anbefales 

det å utveksle erfaringer med pasientsikkerhetsvisitter på tvers av helseforetakene, samt bruke 

resultatene som en støtte til forbedringsarbeid. 

 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen konkurrerer til en viss grad med medarbeiderundersøkelsen, 

noe som i noen tilfeller kan påvirke svarprosenten. Det er ønskelig å se på om undersøkelsene kan 

kobles sammen. 

 

Diskusjon: 

Det ble presisert at vedtaket for denne saken gjelder for spesialisthelsetjenesten. Styringsgruppen 

ønsker at pasientsikkerhetskultur i kommunene blir et tema på neste styringsgruppemøte. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak forslaget om å innhente data fra 2012-undersøkelsen for å vurdere 

utvikling i spesialisthelsetjenesten over tid. Endelig rapport for pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

fremlegges på styringsgruppemøtet i mars 2015. Sekretariatet utreder om senere undersøkelser kan 

gjennomføres på samme elektroniske plattform, og eventuelt kobles til medarbeiderundersøkelsene i 

spesialisthelsetjenesten. 
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Sak 5: Revidert tiltakspakke for forebygging av fall 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet gjennomgikk revidert tiltakspakke for forebygging av fall. Kunnskapsoppsummeringen for 

området har gitt lite informasjon. Den reviderte tiltakspakken har blitt behandlet i ekspertgruppen og 

deretter fagrådet. Fagrådet anbefalte å inkludere fallrisikovurdering og tilpassede tiltak som skal følge 

epikrisen eller annet overføringsnotat ved overflytting. Målingene er også justert noe. Det har blitt 

utviklet et forenklet flytskjema som viser hvordan tiltakene følger av hverandre og virker sammen. 

 

Diskusjon: 

Det ble presisert at man må jobbe annerledes med forebygging av fall når pasientene bor hjemme. 

Kunnskapsoppsummeringer ble diskutert. Det kan være hensiktsmessig å vurdere annen litteratur og 

se til andre lands erfaringer dersom kunnskapsoppsummeringene ikke gir ny informasjon. Slik kan 

programmet bidra til bedre kunnskapsgrunnlag. Styringsgruppen ønsker en anbefaling fra fagrådet om 

bruk av kunnskapsoppsummeringer. Det ble kommentert at grenseverdien på 65 år medfører en stor 

arbeidsbyrde. Det er viktig at tiltakspakken er mulig å implementere.    

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak den reviderte tiltakspakken for forebygging av fall i sykehjem og sykehus. 

 

 

Sak 6: Nettside for I trygge hender 24-7 

 

Diskusjon: 

Sekretariatet startet arbeidet med å revidere nettsiden i 2013. Det ble den gang besluttet at det var 

mer hensiktsmessig å opprettholde en egen nettside for programmet enn å integrere den i 

Kunnskapssenterets nettside. Problemstillingen er igjen aktuell etter flyttingen til Helsedirektoratet.   

Dagen nettside har en publiseringsløsning som ikke støttes av Helsedirektoratet. Det er også behov for 

å optimalisere siden.   

 

Tre alternativer ble presentert: Egen subsite, full integrering i Helsedirektoratets nettside og videreføring 

av dagens side på ekstern server. Sekretariatet anbefaler løsningen med en egen subsite. Denne 

løsningen er i tråd med tidligere beslutninger i styringsgruppen. En subsite vil ivareta programmets 

selvstendige identitet og merkevare. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak at programmet etablerer en selvstendig nettside, (alternativ 1), i løpet av 

første halvår 2015. Nettsiden baserer seg på direktoratets publiseringsplattform og utviklede maler, 

men vil ivareta merkevaren til pasientsikkerhetsprogrammet og synliggjøre eierskapet til 

helsetjenesten. I overgangsperioden beholdes eksisterende nettsider, med støtte fra eksternt byrå 

(alternativ 3).  

 

 

Neste styringsgruppemøte er 20. mars 2015. 


