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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Onsdag 19. mars kl. 10.30-13.30 
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 
Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 
 
Tid Sak Ansvar 
10.30 – 10.45 • Godkjenning av agenda 

• Referat fra styringsgruppemøtet 
28.11.13 

Bjørn Guldvog, leder av 
styringsgruppen 

10.45 – 11.15 Orienteringssaker (1-3) 
Sak 1: Status for programmet v/sekretariatet 
 
 
Sak 2: Status for programmet i RHFene 
 
Sak 3: Status for programmet i kommunene 
 

 
Anne-Grete Skjellanger, 
sekretariatet 
 
RHF-direktørene 
 
Anne-Grete Skjellanger 

   
11.15 – 12.00 Drøftingssaker (1-3) 

Sak 1: Videre prosess for utarbeidelse av 
programstrategi 
 
Sak 2: Ledersamling 2014 
 
Sak 3: Programmets høstsamling 
 

 
Anne-Grete Skjellanger 
 
 
Anne-Grete Skjellanger 
 
Anne-Grete Skjellanger 

12.00 – 12.15 Pause  
12.15 – 13.00 Vedtakssak 1:  

Forslag til budsjett for 2014 
Magne Nylenna, 
Kunnskapssenteret 

13.00 – 13.15 Vedtakssak 2:  
Fagrådet for pasientsikkerhetsprogrammet 

Anne-Grete Skjellanger 

13.15– 13.25 Eventuelt 
 

 

13.25 – 13.30 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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DRØFTINGSSAKER 

Sak 1: Videre prosess for utarbeidelse av programstrategi 

Bakgrunn 
Sekretariatet la i styringsgruppemøtet 28.11 frem et utkast til programstrategi (se vedlegg 1). 
Styringsgruppen stilte seg positiv til utkastet og ga tilbakemeldinger om områder der det var 
behov for videreutvikling og konkretisering. Sekretariatet jobber nå videre med strategien 
etter disse føringene. Noen av tilbakemeldingene, spesielt videreutvikling av målbildet, krever 
involvering av en rekke fagmiljøer, og prosessen er derfor ikke avsluttet per 13.03. Her følger 
en prosessbeskrivelse for videre fremdrift:  
  
Områder styringsgruppen 
ønsket konkretisert 

Status 

Tallfeste målene og 
tydeliggjøre ambisjonsnivået 

Sekretariatet er i prosess med fagmiljøer hos 
Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet inkl. 
referansegruppen til NOIS, faggruppe for ortopedi og 
hjerneslag med flere. Fagrådet vil bli involvert etter eventuelt 
vedtak 19.03. Se vedlegg 2 om prosess for målsetting. 

Sette underveismål for 
kommunene 

Sekretariatet er i prosess med fagmiljøer hos 
Kunnskapssenteret og med utvalgte utviklingssenter i 
kommunene for å drøfte mål samt utvikle trygg kommune-
prosjektet.  
Medlemmer i styringsgruppen og fagrådet som representerer 
kommunehelsetjenesten vil bli involvert i det videre arbeidet. 

Beskrive fremtidsbildet 
tydeligere 

Arbeidet pågår. Sekretariatet vil involvere fagrådet i å utvikle 
et realistisk bilde.  

Mer fokus på pasientforløp Sekretariatet vil i nytt strategiutkast anbefale at helhetlig 
pasientforløp utredes som et mulig nytt innsatsområde. 
Sekretariatet er i dialog med et forskermiljø ved Arkitektur- 
og designhøgskolen i Oslo om et mulig prosjekt innen 
tjenestedesign/brukerorientert forløp. 

Sikre brukerorientering der 
pasientene kommer tettere 
på det kliniske 

Arbeidsgruppen for brukerorientering er i gang med 
delstrategien for området.  

Kildehenvisning til hva slags 
statistikk programmet 
bygger på 

Beskrives grundig i kampanjens sluttrapport. 
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Beskrivelse av metodikk for 
valg av hovedmål og delmål 

Rasjonalet for valg av hovedmål og mål for innsatsområder er 
beskrevet i kampanjens midtveisrapport og vil bli ytterligere 
beskrevet i kampanjens sluttrapport. Se vedlegg 2. 

Samordning med andre tiltak 
i helsetjenesten, som e-
helse 

Programmets fagråd er foreslått styrket med IKT-kompetanse. 
Sekretariatet vil aktivt trekke på denne kompetansen i 
strategiarbeidet. 

Prosess for hvordan målene 
skal evalueres underveis 

Sekretariatet har utviklet rammeverket for dashboard. 
Dashboard er et ledelsesverktøy for å følge med på utviklingen 
av pasientsikkerhetsarbeidet og resultater.   

Beskrivelse av samhandling 
mellom 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunene, mellom 
avdelinger og vaktskifter	  

Arbeidet pågår. Fagrådet har flere nøkkelpersoner på området 
som vil bli involvert. Se også status for fokus på pasientforløp. 

Beskrivelse av hvordan 
programmet skal støtte 
forskning 

Arbeidsgruppen for forskning er i oppstart med delstrategien 
for området. 

Synlighet og fortsatt 
oppmerksomhet for å sikre 
en god overgang fra 
kampanje til program  

Programmet ble lansert av helse- og omsorgsministeren, 
styringsgruppens leder og sekretariatets leder 11.02.  
Programmet skal arrangere en stor høstkonferanse i oktober 
for å støtte nye team som skal i gang med innsatsområdene. 

Beskrivelse av samarbeid på 
registerfeltet og avgrensning 
ift. indikatorprosjektet 

Sekretariatet er i dialog med Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet og registermiljøer om målbilde og 
indikatorer til dashboard. 

Monitorering av 
risikoområder 

Dashboardet vil være ledelsens verktøy for å monitorere 
fremdriften i pasientsikkerhetsarbeidet. 

 
 
Delstrategier 
Det er nedsatt egne arbeidsgrupper som er i gang med å utvikle delstrategier for henholdsvis 
brukerorientering, forskning, pasientsikkerhetskultur/oppfølging av kulturundersøkelsen og 
pasientsikkerhet og forbedringsarbeid ved de helsefaglige utdanningsinstitusjonene.  
Arbeidsgruppene ønsker å trekke på kompetansen til medlemmer av styringsgruppen og 
fagrådet underveis. Frist for å ferdigstille delstrategier er satt til 4. april.  
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Videre fremdrift 
Sekretariatet har lagt opp til følgende tentative fremdrift for å ferdigstille strategien: 
 
Oppgave Tid 
Utvikling av delstrategier Pågår 
Møter med fagmiljøer i Kunnskapssenteret om målbildet Pågår 
Møter med fagmiljøer i Folkehelseinstituttet om målbildet Pågår 
Møte med faggruppe for ortopedi Uke 13/14 
Møte med faggruppe for hjerneslag Uke 13/14 
Møte med referansegruppen til NOIS Uke 14 
Ferdigstille nytt strategiutkast Uke 15 
Utsendelse av strategiutkast til fagrådet Uke 15 
Fagrådsmøte (tentativt) Uke 18 (29.04) 
Bearbeiding etter fagrådsmøte Uke 18/19 
Oppfølgende telefonmøte med fagrådet ved behov Uke 18/19 
Utsendelse av nytt strategiutkast til styringsgruppen Uke 23 
Ekstraordinært styringsgruppemøte Uke 25 (19.06) 
 
 
Til drøfting 

• Hvilke ytterligere fagmiljøer og -personer bør involveres i arbeidet med målbildet? 
• Er det ønskelig med en ny høringsrunde blant styringsgruppens medlemmer i løpet av 

april og mai, for hoveddokumentet eller delstrategiene? 

Vedlegg 1: Opprinnelig strategidokument 
Vedlegg 2: Prosess for målsetting 
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Sak 2: Ledersamling 2014 

Bakgrunn 
Årets ledersamling arrangeres i samarbeid med Helse Midt-Norge. Målgruppen er ledere på alle 
nivåer i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ledere på 
direktør- og styrenivå oppfordres til å delta. Hensikten med samlingen er å gi støtte til 
implementering samt bidra til å spre forbedringsarbeidet og tiltakene i programmet.  
 
Samlingen tar for seg erfaringer med spredning og implementering, praktiske ledelsesverktøy 
som pasientsikkerhetsvisitter og bruk av data og målinger, brukermedvirkning, ledelse og 
kultur. 
 
Pasientsikkerhetspris 
Under årets ledersamling skal programmets pasientsikkerhetspris deles ut. Sekretariatet vil 
kåre en leder på bakgrunn av innspill fra regionale programledere og utviklingssentre for 
sykehjem og hjemmetjenester. Prisen tildeles på bakgrunn av vedkomnes tydelige rolle som 
pådriver av pasientsikkerhetsarbeidet. Det innebærer at personen har bidratt aktivt til en 
positiv pasientsikkerhetskultur, satt konkrete mål i avdelingen eller virksomheten, synliggjort 
og tilrettelagt for målrettede aktiviteter innen pasientsikkerhet og oppnådd målbare 
resultater. 
 
Til drøfting 

• Sekretariatet vil i styringsgruppemøtet presentere kandidaten til årets lederpris 
• Sekretariatet ønsker hjelp fra styringsgruppens medlemmer til å spre budskapet om 

ledersamlingen 
 
 

Vedlegg 3: Utkast til program for ledersamling 2014 
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Sak 3: Programmets høstsamling 

Bakgrunn 

Sekretariatet planlegger en stor høstsamling for team av helsepersonell og deres nærmeste 
ledere i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samlingen er 
lagt til Gardermoen 27.-28. oktober 2014. Det tas sikte på tusen deltakere. 
 
Samlingen erstatter tidligere læringsnettverk, og skal være en støtte til implementerings- og 
spredningsarbeidet. Den er først og fremst tiltenkt nye team, altså ikke team som tidligere har 
deltatt på læringsnettverk. Det er tenkt at programmet skal arrangere to slike samlinger i 
året, en vårsamling og en høstsamling. For å sikre godt oppmøte er det ønskelig at foretakene 
prioriterer samlingen og sender relevante team. 
 
Program  
Samlingen går over to dager og er delt inn plenum- og parallellsesjoner. Samlingen tar for seg 
de ulike innsatsområdene samt forbedringsmetodikk. Det er lagt opp til at deltakerne deltar 
på begge dagene, men det er mulig å kun velge én dag (spesielt relevant for ledere). 
 
Budsjett  
Samlingens nåværende budsjett er på 2,5 millioner, utenom deltakeravgift. Totalbudsjett er 
ca. 4,5 millioner. Deltakeravgift vil ligge på ca. 950,- for én dag / 1700,- for begge dagene. 
Middag og overnatting kommer i tillegg. 
 
Til drøfting 

• Sekretariatet arbeider med programmet for samlingen. Hvilke områder er det ønskelig 
å vektlegge? 

• Hvordan ønsker de ulike aktørene i styringsgruppen å bistå i programutviklingen? 
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VEDTAKSSAKER 

Sak 1: Forslag til budsjett for 2014 

Budsjett blir ettersendt. 

 

Sak 2: Fagrådet for pasientsikkerhetsprogrammet 

Bakgrunn 
Fagrådet har spilt en sentral rolle i pasientsikkerhetskampanjen. I pasientsikkerhets-
programmet ønsker sekretariatet å videreføre fagrådet og involvere det mer i programmets 
daglige aktiviteter.  
 
Alle medlemmene av kampanjens fagråd har blitt invitert til å fortsette i fagrådet for 
programmet. I tillegg har sekretariatet mottatt forslag fra styringsgruppens medlemmer til nye 
fagrådsmedlemmer. 
 
Fagrådets kompetanse 
Programmets fagråd skal samlet besitte klinisk kompetanse, kompetanse innen 
pasientsikkerhet, forbedring, måling, brukerorientering, implementering, ledelse, forskning og 
utvikling, sikkerhets- og risikotenkning, kvalitetsindikatorer og registre, psykisk helse og rus 
samt e-helse. Denne bestillingen har ligget til grunn for sammensetning presentert i vedlegg 4. 
Geir Bukholm er foreslått som leder av programmets fagråd for 2,5 år, med opsjon på nye 2,5 
år.  
 
Videre fremdrift  
Programmets fagråd vil ha sitt første møte i slutten av april 2014, tentativt tirsdag 29. april. 
Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen og strategi for pasientsikkerhetsprogrammet vil 
være hovedsakene i møtet.   
 
Forslag til vedtak:  
Styringsgruppen stiller seg bak forslaget om sammensetning av pasientsikkerhetsprogrammets 
fagråd.  
 

 
Vedlegg 4: Forslag til fagråd  


