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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Torsdag 19. november kl. 09.00-12.00 

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 

Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 
  

Tid Sak Ansvar 

09.00 – 09.10  Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 

10.06.15 

Bjørn Guldvog, leder av 

styringsgruppen 

Vedtakssak 

09.10 – 09.30 Vedtakssak 1: 

Prosess for sammenslåing av 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og 

medarbeider-/HMS-undersøkelsen 

Barthold Vonen, leder av 

programmets 

arbeidsgruppe 

Orienteringssaker 

09.30 – 10.00 Sak 1: Status for programmet v/sekretariatet 

 

Sak 2: Revidering av programstrategien i 

2016 

 

Sak 3: Valg av neste pasient- og brukersikre 

kommuner 

 

Sak 4: Status i spesialisthelsetjenesten 

 

Sak 5: Status i kommunene 

Anne-Grete Skjellanger, 

sekretariatet 

 

 

 

 

 

RHF-direktørene 

 

Anne-Grete Skjellanger 

10.00 – 10.30 Faglig innlegg: 

Recommendations for How to Succeed with 

Patient Safety in Norway 

Carol Haraden, Vice 

President, Institute for 

Healthcare Improvement 

10.30 – 10.40 Pause   

Vedtakssaker 

10.40 – 10.50 Vedtakssak 2: 

Plan for videre bruk av programmets 

Hanne Narbuvold, 

avdelingsdirektør, avdeling 
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dashboard statistikk, Helsedirektoratet 

10.50 – 11.10 Vedtakssak 3: 

Nytt spredningskart for 

spesialisthelsetjenesten  

Anne-Grete Skjellanger 

11.10 – 11.20 Vedtakssak 4: 

Kartlegging av pasientskader – rapport for 

2014  

Ellen Deilkås, sekretariatet 

11.20 – 11.30 Vedtakssak 5: 

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak 

og sykehus – rapport fra undersøkelser i 

2012 og 2014 

Anne-Grete Skjellanger 

11.30 – 11.40 Vedtakssak 6:  

Bruk av NOIS-data i 

pasientsikkerhetsprogrammet  

 

John Arne Røttingen 

11.40 – 11.50 Vedtakssak 7: 

Regnskap per 31.10 og budsjett for 2016 

 

Anne-Grete Skjellanger 

11.50 – 11.55 Eventuelt  

11.55– 12.00 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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Sak 1: Prosess for sammenslåing av 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeider-/HMS-

undersøkelsen 

Bakgrunn 

Muligheten for å slå sammen pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeider-/HMS-

undersøkelsen ble diskutert i styringsgruppemøtet 10.06.15, og det ble besluttet å drøfte saken 

videre i AD-møter 15.06.15 og 24.08.15. AD-møtet har så bedt regionene om å iverksette et 

arbeid med å samordne de kartlegginger som omfatter HMS/arbeidsmiljøområdet med 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen til en årlig kartlegging.  

 

AD-møtet har bedt styringsgruppen om å etablere et utrednings- og utviklingsarbeid som 

sikrer samordning av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen med regionenes kartlegginger som 

omhandler HMS/arbeidsmiljø. Utredningen må beskrive fordeler og ulemper med foreslåtte 

alternativer, og gi en anbefalt løsning med en enkel tilhørende risikovurdering. 

 

Status 

Sekretariatet har bedt Barthold Vonen, professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i 

Tromsø, om å lede arbeidet med å slå sammen de to undersøkelsene, på vegne av 

pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Arbeidet foreslås organisert slik:  

 En prosjektgruppe er ansvarlig for fremdrift og koordinering av arbeidet, samt ledelse 

av arbeidsgruppen og referansegruppen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen 

via sekretariatsleder, og holder HR-direktører og regionale programledere orientert om 

arbeidet. Prosjektgruppen kan engasjere ekstern kompetanse ved behov. 

 En mindre arbeidsgruppe med representanter fra de fire regionenes pasientsikkerhets- 

og HR-miljø (50-50-fordeling) samt en tillitsvalgt eller verneombud. Arbeidsgruppen skal 

i fellesskap utarbeide forslag til sammenslått undersøkelse og prosedyrer for 

planlegging, gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen. Gruppen ledes av Barthold 

Vonen og arbeidet koordineres av prosjektgruppen.  
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 En større referansegruppe med fagpersoner fra relevante miljøer skal gi råd i prosessen 

for sammenslåing. Gruppen ledes av Barthold Vonen og koordineres av 

prosjektgruppen.  

RHFene har kommet med innspill til medlemmer i gruppene.  

 

Videre prosess 

Arbeidsgruppen skal bruke de første månedene på det metodiske arbeidet med 

sammenslåingen av undersøkelsene. Parallelt med dette skal det lages verktøy og en manual 

som gir råd om forberedelser og gjennomføring av den nye undersøkelsen og hvordan 

resultatene bør følges opp med konkrete, tilpassede forbedringstiltak. Den nye sammenslåtte 

undersøkelsen skal testes i pilotprosjekter høsten 2016. Verktøy og manualer vil bli revidert 

etter dette. Den nye, sammenslåtte undersøkelsen skal gjennomføres nasjonalt våren 2017. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak prosessen for sammenslåing av 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeider-/HMS-undersøkelsen.  

 

Vedlegg 1: Prosess for samordning av undersøkelser 

 

Sak 2: Plan for videre bruk av programmets dashboard 

Bakgrunn 

Avdeling statistikk i Helsedirektoratet har på forespørsel fra sekretariatet for 

pasientsikkerhetsprogrammet utviklet et dashboard som viser programmets styringsparametere, 

med utgangspunkt i målene definert i programstrategien: 

 

Pasientskader  

 Redusere pasientskader med 25 prosent fra 2012 til utgangen av 2018  

 Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og 

organ/hulrom-infeksjoner) etter innsetting av totalproteser i hofteledd med 25 prosent  
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 Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og 

organ/hulrom-infeksjoner) etter innsetting av hemiproteser i hofteledd med 25 prosent  

 Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og 

organ/hulrom-infeksjoner) etter hjerteoperasjoner med 25 prosent  

 Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og 

organ/hulrom-infeksjoner) etter keisersnitt med 25 prosent  

 Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og 

organ/hulrom-infeksjoner) etter akutt og elektiv fjerning av galleblære med 25 prosent  

 Redusere andel urinveisinfeksjoner med 25 prosent  

 Redusere andel urinveisinfeksjoner med 25 prosent  

 

30 dagers overlevelse  

 Øke 30-dagers overlevelse etter hoftebrudd med 2 prosent  

 Øke 30-dagers overlevelse etter hjerneslag med 3 prosent  

 Øke 30-dagers totaloverlevelse med 3 prosent 

  I tillegg skal programmet følge andel reinnleggelser 30 dager etter utskrivning.  

 

Pasientsikkerhetskultur og pasienterfaringer  

 Svarandelen på pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ved hvert helseforetak skal være minst 

70 prosent  

 Minst 80 prosent av respondentene i alle enheter rapporterer om et godt 

pasientsikkerhetsklima  

 Forbedre sykehuspasienters erfaringer med pasientsikkerhet med 5 prosent 

 

Dashboardet er etablert etter følgende prinsipper: 

 Alle resultatene vises overordnet i et skjermbilde på nasjonalt og regionalt nivå 

 Det er mulig å «drille» seg ned innenfor hvert område for ytterligere informasjon og 

detaljer 

 Dashboardet er ikke egnet til bruk i lokalt forbedringsarbeid 

 

Det er Kunnskapssenteret, Norsk pasientregister, Helsedirektoratet, helsesektoren og Norsk 

overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) – 

Folkehelseinstituttet som leverer dataene til dashboardet. 
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Utviklingsmuligheter 

 Forbedre visning av endringer og trender på dashboardet. Dashboardet kan utvikles videre 

slik at det kommer tydeligere frem hvilke områder som ligger stabilt, har positiv eller 

negativ utvikling.  

 Dashboardet kan publiseres på ulike offentlige publiseringskanaler: eks. nettsiden for 

pasientsikkerhetsprogrammet og helsedirektoratet.no. Styringsparameterne som er 

nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres i dag på Helsenorge.no. 

 

Avhengighet til nasjonale kvalitetsindikatorer 

 Alle styringsparameterne, med unntak av GTT og indikator for overlevelse med data fra 

Norsk pasientregister, er fra november etablert som nasjonale kvalitetsindikatorer. 

 De nasjonale kvalitetsindikatorene publiseres på Helsenorge.no, på sykehusnivå og 

kommunalt nivå. Indikatorene vil ligge åpent tilgjengelig for helse- og omsorgssektoren.  

o Sekretariatet for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem arbeider for å forbedre 

visningskvaliteten. På kort sikt skal dataene kunne hentes på Helsenorge.no og 

overføres til datavarehusløsninger i regionene. På lengre sikt skal visningen på 

Helsenorge.no tilpasses de ulike målgruppene. 

 Det er utviklet fokusområder som presiserer hvordan vi kan måle kvalitetsdimensjonene. Et 

av fokusområdene er pasientsikkerhet. Her er det mulig å samle alle styringsparameterne i 

pasientsikkerhetsprogrammet. 

 Ved innføring av «Velg behandlingssted» er det etablert en link mellom nasjonale 

kvalitetsindikatorer og velg behandlingssted. Det vil være mulig å lage link mellom 

styringsparameterne i pasientsikkerhetsprogrammet og fokusområdet pasientsikkerhet i det 

nasjonale kvalitetsindikatorsystemet.  

 

Fagrådets anbefaling  

Fagrådet anbefalte på fagrådsmøte 15.10.15 at dashboardet driller ned på foretaksnivå, gitt at 

dataene er validert. Dette fordrer at overlevelsesdata hentes inn fra Kunnskapssenteret, som 

har justerte tall. Det er ønskelig at dashboardet publiseres på Helsenorge.no. 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak planen for videre bruk av programmets dashboard.  
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Sak 3: Nytt spredningskart for spesialisthelsetjenesten 

Bakgrunn 

På styringsgruppemøtet 10.06.15 fikk sekretariatet i oppdrag å videreutvikle dagens 

spredningskart for spesialisthelsetjenesten (fargekart).  

 

Utfordringer ved dagens spredningskart 

Det er flere utfordringer knyttet til spredningskartet som er i bruk i dag, deriblant at de 

regionale helseforetakene holder oversikt og rapporter om ulike enhetsnivåer, og at de samme 

foretakene bruker forskjellige enheter på ulike tidspunkter. Fargedefinisjonene er for brede, og 

man har heller ingen mulighet til å følge med på om endringene fører til forbedring. Det har 

også vært forvirring om hva som er riktig forklaring på hver farge, og det er tre konkurrerende 

forklaringer ute i regionene. 

 

Forslag til nytt spredningskart 

Det nye spredningskartet tildeler farger til hver enhet heller enn helseforetak/sykehus. 

Resultatene presenteres tertiært for styringsgruppen på regionalt nivå med helseforetakene 

som underkategorier. Enhetene vil være på laveste relevante organisatoriske nivå, og speile 

fagenheter som kan skape reell endring. Disse bør defineres relativt likt mellom regioner. 

 

Veien videre 

Sekretariatet vil i samarbeid med de regionale programledere lage en plan for innføring av det 

nye kartet som blant annet vil inneholde  en klar definisjon av laveste relevant enhet  og 

veiledning for innsamling av data. 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak forslaget til nytt spredningskart.  

 

Vedlegg 2: Forslag til nytt spredningskart i spesialisthelsetjenesten 
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Sak 4: Kartlegging av pasientskader – rapport for 2014 

Merknad: Rapporten sendes ikke ut med sakspapirene, da dataene kvalitetssikres og 

sekretariatet samarbeider med kommunikasjonsavdelingene i Helse- og 

omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om offentliggjøring av resultatene i 

rapporten. Inntil resultatene er offentliggjort, er resultatene nedenunder konfidensielle. 

 

Bakgrunn: 

Rapporten Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2014 presenterer den fjerde 

nasjonale journalundersøkelsen etter prosedyren Global  Trigger Tool (GTT), i Norge.  

Undersøkelsen i 2014 omfattet alle 19 helseforetak og fire private sykehus.  

 

36 GTT-team fra 19 helseforetak og fire private sykehus leverte resultater for 2014. 

Undersøkelsen omfattet 8 804 pasientopphold avsluttet i tidsrommet 1. januar til 31. desember 

2014. De undersøkte pasientoppholdene ble tilfeldig trukket fra totalt 593 487 pasientopphold 

i somatisk helsetjeneste. Pasientopphold innen rehabilitering, pediatri og psykiatri er som 

tidligere holdt utenfor, fordi GTT ikke er tilpasset disse tilbudene. I 2014 har det vært færre 

GTT-team enn tidligere år. Dette skyldes at flere foretak har benyttet ett og samme team på 

flere sykehus. 

 

Selv om GTT-teamene har vært færre, og de har utført undersøkelsen i henhold til samme 

manual og med samme opplæring, er det mange potensielle feilkilder. For eksempel kan det 

være usikkerhet knyttet til at to team kan vurdere forskjellig hva som regnes som en skade, og 

et team kan endre på sine vurderinger av hva de mener med begrepet skade over tid.  

 

Det er derfor slik at beregningene må tolkes med forsiktighet, og at vi ikke med sikkerhet kan 

si at endringer man ser i beregningene spesielt av de mindre alvorlige skadene fra det ene året 

til det andre, er reelle.  

 

Hovedfunn:  

1. Undersøkelsen anslår at det ved 13,9 % av alle somatiske pasientopphold i Norge i 

2014 oppstod minst en pasientskade som medførte behov for tiltak, forlenget 

sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser. Estimatet for 2013 var 13 %. Estimatet 

for 2010 og 2011 var 16,1 % og 15,9 %.  
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2. Undersøkelsen anslår at det ved 8,2 % av alle somatiske pasientopphold i Norge i 2014 

oppstod minst en skade som førte til forlenget sykehusopphold eller alvorligere 

konsekvenser. Estimatet var på 7,6 % i 2013, og 8,8 %  i 2011 og 8,9% i 2010.  

3. Skadetypene som det er funnet mest av gjennom alle årene er urinveisinfeksjoner, 

legemiddelrelaterte skader, postoperative sårinfeksjoner, annen kirurgisk komplikasjon, 

nedre luftveisinfeksjoner og annen infeksjon.  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak resultatene fra rapporten Nasjonal Journalundersøkelse med 

Global Trigger Tool 2014. Styringsgruppen behandler resultatene konfidensielt inntil 

offentliggjøring. 

 

Sak 5: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og 

sykehus – rapport fra undersøkelser i 2012 og 2014 

Merknad: Rapporten sendes ikke ut med sakspapirene, da dataene kvalitetssikres og 

sekretariatet samarbeider med kommunikasjonsavdelingene i Helse- og 

omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om offentliggjøring av resultatene i 

rapporten. Inntil resultatene er offentliggjort, er resultatene nedenunder konfidensielle. 

 

Bakgrunn 

Et av pasientsikkerhetsprogrammets hovedmål er å forbedre pasientsikkerhetskulturen i 

helsetjenesten. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen som første gang ble gjennomført i 2012 er 

en sentral del av dette.  

 

Gjennomføring av undersøkelsen i 2012 

Alle 20 helseforetak og de fleste private sykehus gjennomførte den første undersøkelsen i 

2012. Totalt deltok 2 104 behandlingsenheter, som f.eks. sengeposter og poliklinikker, i 

kartleggingen. Totalt 76 864 ansatte ble invitert til å delta, og hele 65 % av de inviterte svarte 

på undersøkelsen. I 2012 var det stor variasjon i hva slags organisatorisk nivå undersøkelsen 

ble gjennomført på. Det var derfor ikke mulig å sammenstille dataene på enhetsnivå for en 

nasjonal oversikt.  
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Gjennomføring av undersøkelsen i 2014 

I 2014 deltok 2 479 behandlingsenheter i kartleggingen. Totalt 77 457 ansatte ble invitert til å 

delta, og 62 % av de inviterte svarte på undersøkelsen. Resultatene viser at 56 % av de 

kartlagte behandlingsenhetene hadde modent sikkerhetsklima, mens 63 % av alle 

behandlingsenhetene hadde modent teamarbeidsklima. Et modent sikkerhetsklima innebærer 

at en stor andel ansatte (over 60 %) opplever at det er lett å snakke om risiko og uønskede 

hendelser der de arbeider.  

 

 

Videre arbeid: 

De lokale og nasjonale resultatene fra undersøkelsene i 2012 og 2014 bidrar med innsikt og gir 

viktige erfaringer i det videre arbeidet med forbedring av pasientsikkerhetskulturen i norske 

sykehus. Selv om det ikke er kartlagt systematisk hvilken innsats som er gjort i lokalt 

forbedringsarbeid, kan man anta at det er betydelig. 

 

Resultatene fra undersøkelsene viser at spesialisthelsetjenesten er et godt stykke unna målene 

definert i programstrategien om en svarandel ved hvert helseforetak på minst 70 prosent, og at 

minst 80 prosent av respondentene i alle enheter rapporterer om et godt 

pasientsikkerhetsklima ved utgangen av 2018. 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak resultatene fra rapporten Pasientsikkerhetskultur i norske 

helseforetak og sykehus – Undersøkelser av sikkerhetsklima og teamarbeidsklima gjennomført i 

2012 og 2014.  

 

Sak 6: Bruk av NOIS-data i pasientsikkerhetsprogrammet  

Bakgrunn 

I styringsgruppemøtet 10.06.15 ble videreutvikling av programmets dashboard diskutert. I den 

forbindelse etterspurte de regionale helseforetakene muligheten for å motta mer tidsriktige 

NOIS-data (Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner) 

fra Folkehelseinstituttet enn dagens praksis. Fra og med 26.11.15 vil NOIS-data på foretaksnivå 

bli publisert hvert tertial på Helsenorge.no som en del av det nasjonale indikatorprosjektet. 
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Formål med NOIS-registeret 

Formålet med NOIS-registeret er å gi en nasjonal oversikt over forekomsten av noen utvalgte 

typer helsetjenesteassosierte infeksjoner, og bidra til å forebygge dem. Overvåkingen er 

hjemlet i NOIS-registerforskriften. Samtidig er helsetjenesten pålagt å drive lokal 

infeksjonsovervåkning, hjemlet i forskrift om smittevern i helsetjenesten. Alle institusjoner som 

omfattes av forskriften om smittevern skal ha et infeksjonskontrollprogram som inkluderer 

infeksjonsforebygging og infeksjonsovervåking. De regionale helseforetakene har det 

overordnede ansvaret for etablering, tilrettelegging og oppfølging av 

infeksjonskontrollprogrammene. Det er presisert i kommentarene til NOIS-registerforskriften at 

NOIS ikke er en erstatning for den lokale overvåkning, men kommer i tillegg til for å gi 

grunnlag for analyser og forskning som nødvendiggjør nasjonale data. 

 

Bruk av data om helsetjeneste-assosierte infeksjoner lokalt og nasjonalt 

Gjennom infeksjonsovervåkingen registrerer helseforetakene forekomsten av utvalgte typer 

infeksjoner. Intensjonen med dette er todelt:  

 Bruke egne data i lokalt forbedringsarbeid (krever opprettelse av lokalt kvalitetsregister) 

 Rapportere inn dataene som NOIS-data til Folkehelseinstituttet som registrerer, 

analyserer og tolker nasjonale data 

De lokale dataene gir helseopplysninger om den enkelte pasient, og er derfor velegnet til bruk 

i lokalt forbedringsarbeid. Det skjer i varierende grad i dag. Når dataene sendes inn til 

Folkehelseinstituttet blir de avidentifisert. Dataene i NOIS-registeret er av den grunn lite egnet 

til bruk i lokalt forbedringsarbeid, men de fungerer godt som nasjonal statistikk.  

 

NOIS-data i pasientsikkerhetsprogrammet 

I programstrategien for 2014-2018 er det satt mål om å redusere andel infeksjoner (på 

nasjonalt nivå) målt ved syv NOIS-indikatorer. Da tiltakspakken for trygg kirurgi ble utarbeidet i 

2010 inkluderte den ikke målinger knyttet til infeksjoner og NOIS-data.  

 

Ved å bruke de lokalt innsamlede infeksjonsdataene kan helseforetakene få en bedre mulighet 

til å følge opp tiltakene i tiltakspakken for trygg kirurgi. Kunnskapssenteret skal levere et 

oppdatert kunnskapsgrunnlag for dette området før jul 2015, og ekspertgruppen skal revidere 

tiltakspakken våren 2016. Dette er noe ekspertgruppen da vil se på. 
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Anbefaling fra fagrådet 

Fagrådet drøftet saken i sitt møte 15.10.15. Fagrådet støtter tanken om å bruke de lokalt 

innsamlede infeksjonsdataene til lokalt forbedringsarbeid, i tillegg til å ha et nasjonalt register.  

 

Fagrådet skisserte følgende muligheter for bruk av NOIS-data i programmet: 

 Understreke at alle tiltakene i pakken for trygg kirurgi er likeverdige 

 Inkludere grafer med infeksjonsdata på forbedringstavler 

 

Videre diskuterte fagrådet at det kan være nyttig å nedsette en ekspertgruppe som ser på 

hvordan infeksjonsovervåkingssystemet for de neste 5-10 årene bør være, på nasjonalt og 

lokalt nivå. Et infeksjonsovervåkingsprogram bør ha en baseline, følge lokal forbedring, kunne 

sammenlikne foretak og holde trykket oppe. Et slikt arbeid hører trolig hjemme hos 

Folkehelseinstituttet og ikke programmet, men fagrådet vil oppfordre styringsgruppen til å 

vurdere saken. Fagrådet ba sekretariatet konkretisere hvordan et slikt prosjekt kan se ut, og 

legge det frem for styringsgruppen.  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak de skisserte mulighetene for bruk av NOIS-data i programmet: 

- Understreke at alle tiltakene i pakken for trygg kirurgi er likeverdige 

- Inkludere grafer med infeksjonsdata på forbedringstavler 

 

Styringsgruppen ber sekretariatet søke samarbeid med Folkehelseinstituttet om hvordan et 

infeksjonsovervåkingssystem kan videreutvikles og kobles til lokalt forbedringsarbeid.  

 

Sak 7: Regnskap per 31.10.15 og budsjett for 2016 

Bakgrunn 

Totale bevilgninger for 2016 er på 19,4 millioner kroner ekskludert overhead. 

Personalkostnader er budsjettert til 9,7 millioner kroner, og driftskostnader er budsjettert til 9,7 

millioner kroner.  

 

Kommentarer til regnskapet for 2015 
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 Sekretariatet tilbød læringsnettverk i regionene. Kun et ble bestilt og gjennomføres 25 

november. 

 Pilotprosjektet i Tønsberg er en omfattende satsing, og vi har dekket 

virksomhetsledernes deltakelse på forbedringsagentutdannelse, medietrening, 

produksjon av informasjonsmateriell og reiser i forbindelse med møter og 

arrangementer i Tønsberg.  

 Arbeidet med rapportene for pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og kartlegging av 

pasientskader har vært mer omfattende enn planlagt, noe som har medført økte utgifter 

til Regnesentralen. 

 Det har vært forsinkelser på arbeidet med nettsiden, blant annet grunnet behov for 

interne avklaringer mellom Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet, samt utlysing av 

anbud. Grundig forarbeid er gjort, og selve programmeringen av den nye nettsiden vil 

bli gjort i 2016.  

 Arbeid med ekstern følgeevaluering har kommet lengre enn ventet i 2015, og 

kostnadene er derfor større. 

 I tillegg til produksjon og trykking av Bare spør, har det blitt gjennomført 

informasjonskampanjer ved lokale helseforetak, noe som har medført større utgifter enn 

planlagt.  

 Samarbeidet med IHI har kommet lengre enn ventet i 2015 og vi har allerede gjort mye 

forarbeid for aktiviteter i 2016. Kostnadene er derfor større. 

 Pasientsikkerhetsprogrammet har blitt valgt ut til å holde presentasjon under 

International Forum on Quality and Safety in Healthcare i 2016, og skal blant annet vise 

frem en film som produseres i 2015. Denne dekkes under kommunikasjonstiltak.  

 Forberedelser og markedsføring av Forbedringssamlingen i 2016 har kommet lenger 

enn planlagt og mye av kostnadene er allerede tatt i 2015.  

 

Hovedsatsninger i 2016  

 Kompetansebygging i helsetjenesten er blant hovedsatsingene i 2016. I mars arrangerer 

vi Forbedringssamling for hele helsetjenesten på Gardermoen, med en parallell 

lederworkshop i regi av IHI for administrerende direktører i regionale og lokale 

helseforetak, og rådmenn/kommunaldirektører i de neste fem pasient- og brukersikre 

kommunene.  
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 Sekretariatet vil også i samarbeid med IHI arrangere en rekke kurs for både veiledere i 

pasientsikkerhetsprogrammet samt utvalgte foretak og de neste fem pasient- og 

brukersikre kommunene.  

 Læringsnettverk for nye innsatsområder vil bli igangsatt i 2016 og det legges opp til at 

RHFene dekker dette økonomisk, på samme måte som tidligere 

 Oppstart av forbedringsagentutdanning i samarbeid med Legeforeningen er en annen 

viktig aktivitet i 2016. 

 Det vil bli utviklet en egen app for Bare spør.  

 Oppstart av innsatsområdet forebygging av overdose i fengsler skjer i 2016. Avdeling 

for Psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet har støttet dette prosjektet med 500 000 

kroner.  

 Arbeidet med å slå sammen pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og HMS-

/Medarbeiderundersøkelsen vil kreve mye tid og ressurser av sekretariatet og 

prosjektleder i 2016. Det er budsjettert med 300 000 kroner til denne satsningen.  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak regnskapet for 2015 og budsjettet for 2016.  

 

Vedlegg 3: Regnskap per 31.10.15 

Vedlegg 4: Budsjett for 2016 

 



Samordning av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og HMS-

/medarbeiderundersøkelsen 



Beskrivelse av oppdraget 

Styringsgruppen for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ga i juni følgende 

bestilling til AD-møtet ”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”. 

 

Konklusjon fra AD-møtet 12.8: 

1. AD-møtet ber regionene iverksette et arbeid med å samordne de kartlegginger som 

omfatter HMS/arbeidsmiljøområdet med pasientsikkerhetskulturundersøkelsen til en 

årlig kartlegging. 

2. AD-møtet ber styringsgruppen for pasientsikkerhetsprogrammet om å etablere et 

utrednings- og utviklingsarbeid som sikrer samordning av 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen med regionenes kartlegginger som omhandler 

HMS/arbeidsmiljø. Utredningen må beskrive fordeler og ulemper med foreslåtte 

alternativer, og gi en anbefalt løsning med en enkel tilhørende risikovurdering. 



Rammer for oppdraget 

Formål:  

• Utarbeide én undersøkelse som ivaretar måling av arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhetskultur.  

• Utvikle prosedyrer for å planlegge, gjennomføre, analysere og følge opp resultater av 

undersøkelsen. 

• Redusere ressursbruk ved å gjennomføre én i stedet for to undersøkelser i 

spesialisthelsetjenesten.  

• Smelte sammen pasient- og ansattefokus.  

 

Tidshorisont:  

Gruppene skal jobbe frem et forslag til ny sammenslått undersøkelse innen juni 2016, 

bidra til pilotering høsten 2016 og deretter presentere endelig forslag til undersøkelse til 

bruk i 2017. 

 

Leveranse: 

En sammenslått undersøkelse og anbefalte prosedyrer skal så langt råd er være 

kunnskapsbaserte. Utgangspunktet for en sammenslått undersøkelse er den norske 

oversettelsen av SAQ og HMS-/Medarbeiderundersøkelsene som har vært brukt i 

regionene.  

 

 

 



Organisering 

Sekretariatsleder 

Styringsgruppen 

Referanse-
gruppe 

Arbeids-
gruppe 

Prosjekt-
gruppe 

Orienteres: 
HR-direktører 
Regionale programledere 



Beskrivelse av gruppene og forventet arbeidsmengde  

Prosjektgruppe: 

• Består av prosjektleder og representanter programmets sekretariat 

• Ukentlige koordineringsmøter 

 

Arbeidsgruppe: 

• Består av representanter fra de fire regionenes pasientsikkerhets- og HR-miljøer (50-

50-fordeling), samt en tillitsvalgt eller verneombud 

• Månedlige møter første halvår. Første møte på Quality AirPort Hotel Gardermoen 

torsdag 3. desember kl. 10.00-15.00 

• Arbeid mellom møtene 

• Prosjektgruppen kan trekke på enkeltpersoner i arbeidsgruppen til spesifikke 

oppgaver 

 

Referansegruppe: 

• Består av fagpersoner fra relevante miljøer 

• Fire møter i løpet av 2016, første møte i januar  

• Prosjektgruppen kan trekke på enkeltpersoner i referansegruppen til spesifikke 

oppgaver 

 



Foreslåtte medlemmer og mandat for prosjektgruppe 

• Barthold Vonen, professor UiT 

(prosjektleder) 

• Carol Perez Romay, rådgiver i 

programmets sekretariat 

• Kaia Tetlie, rådgiver i programmets 

sekretariat  

• Maria Melfald Tveten, rådgiver i 

programmets sekretariat 

Ansvarlig for fremdrift og 

koordinering av arbeidet, samt 

ledelse av arbeidsgruppen og 

referansegruppen. Prosjektleder 

rapporterer til styringsgruppen 

via sekretariatsleder, og holder 

HR-direktører og regionale 

programledere orientert om 

arbeidet. Prosjektgruppen kan 

engasjere ekstern kompetanse 

ved behov. 

Medlemmer Mandat 



Foreslåtte medlemmer og mandat for arbeidsgruppe 

• Ellen Deilkås, seniorforsker ved Ahus 

og seniorrådgiver i programmets 

sekretariat 

• Christer Mortensen, spesialrådgiver HR, 

Helse Sør-Øst 

• Kjersti Mevik, doktorgradsstipendiat og 

rådgiver ved Nordlandssykehuset 

• Ole-Martin Andersen, HR-rådgiver, UNN 

• Merete Blokkum, kvalitetssjef og lokal 

programleder, St. Olavs Hospital 

• Hilde-Kristin Bech, HR-rådgiver, Helse 

Midt-Norge 

• Rita vor der Fehr, konserntillitsvalgt, 

Helse Sør-Øst 

• Leif Johnsen, 

konsernhovedverneombud, Helse Vest 

• Anne Grimstvedt Kvalvik, regional 

programleder, Helse Vest 

Arbeidsgruppen skal i fellesskap 

utarbeide forslag til sammenslått 

undersøkelse og prosedyrer for 

planlegging, gjennomføring og 

oppfølging av undersøkelsen.  

 

Gruppen ledes av Barthold Vonen 

og arbeidet koordineres av 

prosjektgruppen.  

 

Medlemmer Mandat 

For tillitsvalgt og verneombud oppnevnes det personlige vararepresentanter. 



Foreslåtte medlemmer og mandat for referansegruppe 

• Gro Sævil Helljesen, regional programleder, 

Helse Sør-Øst 

• Hanne Juritzen, lokal programleder, Vestre Viken 

• Lena Bjerknes Larsen, lokal programleder, Ahus 

• Martin Veel Svendsen, statistiker, Sykehuset 

Telemark 

• Grete Birgithe Åsvang, regional programleder, 

Helse Nord 

• Mette Fredheim, pasientsikkerhetskoordinator, 

UNN 

• Anita Mentzoni-Einarsen, HR-rådgiver, Helse 

Nord 

• Erling Svensen, rådgiver/psykolog, Helse Bergen 

• John Olav Berdal, konsernverneombud, Helse 

Midt-Norge 

• Randulf Søberg, konserntillitsvalgt, Helse Midt-

Norge 

Referansegruppen kommer i tillegg til å knytte til 

seg en ressurs som har kunnskap om og erfaring 

med store befolkningsundersøkelser. 

Ledes av Barthold Vonen og 

koordineres av prosjektgruppen.  

 

Skal gi råd i prosessen for 

sammenslåing.  

 

Medlemmer Mandat 

For tillitsvalgt og verneombud oppnevnes det personlige vararepresentanter. 



Fremdriftsplan 
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Vedtakssak om spredningskart til styringsgruppen 
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• Utvikle et mer konsekvent verktøy for å 

rapportere spredning 

 

• Se utviklingen over tid basert på de 

eksisterende fargekartene 

 
 

Oppdrag 
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Status for tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Midt Norge (data fra 3. tertial) 

Trygg kirugi Behandling av 
hjerneslag 

Samstemming av 
legemiddellister 

Infeksjon ved 
SVK 

Trykksår Fall Urinveis-
infeksjoner 

Forebygging av 
selvmord 

Forebygging 
av 
overdosedø-
dsfall 

St Olavs Hospital HF 
6/6 
 100% 

6/6 
100% 

84/102 
82% 

3/3 
100% 

5/102 
5% 

3/98 
3% 

0/100 
0% 

9/11 
82% 

3/3 
100% 

Helse Møre og Romsdal 
HF 

4/4 
100% 

4/4 
100% 

53/56 
95% 

2/10 
20% 

0/52 
0% 

52/52 
100% 

2/39 
5% 

5/5 
100% 

3/3 
100% 

Helse Nord Trønderlag HF 
6/6 
100% 

2/2 
100% 

6/16 
38% 

1/7 
14% 

0/15 
0% 

7/14 
50% 

10/15 
67% 

2/2 
100% 

0/2 
0% 

Dagens fargekart 
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Eksempel på nytt spredningskart 
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Eksempel på nytt spredningskart – vi kan se spredning i 

helseforetak fordelt etter innsatsområde 
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• Grå: Innsatsområdet er ikke relevant for denne enheten  

 

• Rød: Enheten har ingen aktivitet på dette innsatsområdet  

 

• Gul: Enheten har i løpet av denne perioden jobbet  systematisk med tiltakspakken, inkludert 

målinger. Forbedringsresultater  på prosess- eller resultatmål er ennå ikke oppnådd.   

 

• Grønn:  Enheten har i løpet av denne perioden jobbet  systematisk med tiltakspakken, inkludert 

målinger. Enheten kan dokumentere forbedringsresultater  på prosess- og resultatmål som definert i 

tiltakspakken. 
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Forklaring av fargekodene på det nye spredningskartet 



Nærmere definisjoner i forbindelse med fargekodene 

 
 

Å jobbe systematisk i denne sammenheng betyr at :  

 

• Tiltakspakken er igangsatt ved at det foregår en aktiv innsats med å innarbeide tiltakene fra 

tiltakspakken i rutiner. 

• Tiltakene er fulgt opp med systematisk måling denne perioden. 

• Resultatene av målingene har vært brukt aktivt til å justere forbedringsarbeid.  

 

Forbedringsresultater defineres som et nivåskifte i ønsket retning. Et nivåskifte identifiseres ved 

hjelp av statistisk prosesskontroll (SPC ). 
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Forklaring og beskrivelse av det nye spredningskartet 

 

Det nye spredningskartet tildeler farger til hver analyseenhet heller enn helseforetak/sykehus. 

Resultatene presenteres for styringsgruppen på regionalt nivå med helseforetakene  og 

innsatsområder som underkategorier. 

 

Analyseenhet (enheten som spredningsanalysene baseres på):  

Laveste relevante organisatoriske nivå. Må speile fagenhet som kan skape reell endring og der 

endringene kan måles. Bør defineres relativt likt mellom regioner. 

 

Måleperiode: 

Tertial 

 

Innføring av det nye spredningskart:  

Sekretariatet vil i samarbeid med de regionale  programledere lage en plan for innføring av det nye 

kartet som blant annet  vil inneholde  en klar definisjon av laveste relevant enhet  og veiledning for 

innsamling av data. 
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Datagrunnlag 
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Eksempel på andre analyser som kan gjøres på RHF-/HF-

nivå: Innsatsområde etter helseforetak  
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Budsjett per juni og regnskap pr. 31/10

Bevilgninger Budsjett per juni 2015

Grunnfinansiering, drift av sekretariatet 10 500 000

Tiltak og aktiviteter for gjennomføring av programmet 9 900 000

Bevilgning til arbeid med infeksjoner (kap 719, post 21) 300 000

Tilleggsbevilgning (kap 769.21) 500 000

Inntekt høstsamlingen 2014 1 200 000

Totale bevilgninger 22 400 000

Aktivitet Budsjett per juni 2015 Regnskap per 31.10

Personalkostnader

Lønn og sosiale kostnader 9 075 000 6 200 000

Overhead (Hdir) 2 300 000 2 300 000

Vikarbruk og div 500 000 220 000

Totale personalkostnader inkl. overhead 11 875 000 8 720 000

Innkjøp av tjenester

Norsk Regnesentral 200 000 380 000

Konsulentbistand, pasientsikkerhetsrådgivning 2 300 000 2 000 000

Andre tjenesteleverandører 30 000 30 000

Kompetanseutvikling sekretariatet 135 000 100 000

Ekstern følgeevaluering 500 000 1 300 000

Andre tjenester 420 000 455 000

Rekruttering

Stillingsutlysning og støtte til ansettelsesprosess 10 000 10 000

Arrangementer

Gjennomføre 3 regionale læringsnettverk, bestilt av RHFer og HFer 600 000 0

Veiledersamling 170 000 170 000

Øvrige møter, kurs, læringsnettverk og samlinger 355 000 400 000

Støtte til deltakeravgift og reisekostnader eksterne 100 000 75 000

Støtte til kommunedeltakelse i Forbedringsagentutdanningen 70 000 35 000

Støtte til samarbeid HEMIT hjerneslagsregisteret 100 000 140 000

Reisekostnader

Reise og opphold ifm. arrangementer 500 000 430 000

Møtemat 50 000 30 000

Bilgodtgjørelse 10 000 10 000

Pasientsikker kommune

Oppstart pilot i Tønsberg kommune 500 000 400 000

Brukerorientering

Produksjon, trykking og spredning av "Bare spør!" 250 000 500 000

App for Bare spør (utsatt) 0 0

Produksjon av visittstoler 40 000 40 000

Nettside

Videreutvikling av programmets nettside og kanaler 1 000 000 250 000

GTT og Extranet

Oppgradering Extranet 0 0

GTT-kurs for eksterne/ Seminar 100 000 100 000

Rundebordskonferanse, pasientsikkerhetskultur 250 000 210 000

GTT metodeseminar 50 000 50 000

Samarbeid med internasjonalt pasientsikkerhetsmiljø IHI

Støtte til forbedringsarbeid, kurs, foredragsholdere etc. 1 500 000 2 150 000

Årets og fjorårets vinner av lederpris (IA kurs) 300 000 300 000

Kommunikasjonstiltak

Trykksaker og maler 100 000 100 000

Informasjonskampanjer 100 000 500 000

Diverse materiell 200 000 185 000

Foto 20 000 10 000

Aviser, tidsskrifter, faglitteratur 20 000 10 000

Profilering, annonser og diverse markedsføring 380 000 160 000

Andre driftskostnader (kontor, rekvisita, data)

Inventar 50 000 20 000

IT-utstyr, høretelefoner og mobiltelefoner 20 000 20 000

Telefoni og datakommunikasjon, internett * 25 000 25 000

Porto og distribusjon 20 000 0

Programvare og lisenser 5 000 5 000

Forbedringssamlingen 2016 (forberedelser og markedsføring) 25 000 515 000

Medlemskontigenter

Diverse kontigenter 5 000 1 500

Gaver

Gaver til eksterne foredragsholdere 15 000 5 000

Driftskostnader 10 525 000 11 121 500

Totalt personalkostnader og drift 22 400 000 19 841 500



Budsjett 2016

Bevilgninger Beløp (NOK)

Grunnfinansiering, drift av sekretariatet eks overhead* 8 205 000

Tiltak og aktiviteter for gjennomføring av programmet 9 900 000

Bevilgning til arbeid med infeksjoner (kap 719, post 21) 300 000

Tilleggsbevilgning (kap 769.21) 500 000

Bevilgning til forebygging av overdose i fengsel (fra avd. Psykisk helsevern og rus) 500 000

Totale bevilgninger 19 405 000

Aktivitet Budsjett

Personalkostnader

Lønn og sosiale kostnader på NANA 8 205 000

Lønn og sosiale kostnader på spesielle driftsmidler inkl. overhead (2 nye stillinger) 1 490 000

Totale personalkostnader inkl. overhead 9 695 000

Driftskostnader

Innkjøp av tjenester

Norsk Regnesentral 300 000

Konsulentbistand, pasientsikkerhetsrådgivning 2 500 000

IHI 1 500 000

Ekstern følgeevaluering 500 000

Kompetanseutvikling sekretariatet 60 000

Arrangementer *

Forbedringssamling 700 000

Forebygging av overdose i fengsler 500 000

Faste møter, kurs, ekspertgrupper og site visit 700 000

Utdanning av forbedringsagenter 300 000

Alumninettverk for forbedringsagenter 100 000

Sammenslåing av PSKU- og MU-/HMS-undersøkelsene

Gjennomføring av møter, statistikk og databehandling 300 000

Lederpris

Kommune 150 000

Spesialisthelsetjenesten 150 000

Pasientsikker kommune

Gjennomføring Tønsberg samt forberedelser av fem nye 500 000

Brukerorientering

App for Bare spør 150 000

Kommunikasjonstiltak og Nettside

Trykksaker og maler 100 000

Informasjonskampanjer 100 000

Diverse materiell 100 000

Videoer 100 000

Profilering, annonser og diverse markedsføring 100 000

Videreutvikling av nettside 700 000

Andre driftskostnader 

Kontor, rekvisita, data, telefoni og rekrutering 100 000

Driftskostnader 9 710 000

Totalt personalkostnader og drift 19 405 000

*Overhead på MNOK 2,3 er trukket ut

* Kostnad på arrangementer forutsetter at RHFene dekker kostnader knyttet til regionale 

læringsnettverk for nye innsatsområder


