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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Torsdag 7. september kl. 10.00-13.00 
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 
Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 
  

Tid Sak Ansvar 
10.00 – 10.10 • Godkjenning av agenda 

• Referat fra styringsgruppemøtet 30.03.17 
Bjørn Guldvog, leder av 
styringsgruppen 

Drøftingssaker 

10.10 – 11.20 Drøftingssak 1:  
Presentasjon av viktigste initiativ og resultater knyttet 
til pasientsikkerhetsprogrammets overordnede 
målbilde. 
 
Hver aktør har fem minutter til presentasjon.   

Helse Nord 
Helse Midt 
Helse Sør-Øst 
Helse Vest 
KS 
FFO 
Legeforeningen 
Sykepleierforbundet 
Fagforbundet 
Folkehelseinstituttet 
Statens legemiddelverk 
Helsetilsynet 

11.20 – 11.35 Pause og lunsjservering  

11.35 – 12.05 Drøftingssak 2:  
Presentasjon av overordnede funn i ny Deloitte-rapport 

 
Rachel Myhr Williksen, Deloitte 
 

12.05 – 12.50 Drøftingssak 3:  
Hva er tjenestenes behov innenfor pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid på lang sikt? 

Anne-Grete Skjellanger, 
pasientsikkerhetsprogrammet 

   
12.50 – 12.55 Eventuelt  
12.55 – 13.00 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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Drøftingssak 2: Presentasjon av overordnede funn i ny Deloitte-
rapport 

Bakgrunn 
For å følge resultatene i pasientsikkerhetsprogrammet skal Deloitte gjennomføre to følgeevalueringer i 
perioden 2015 - 2018 og en sluttevaluering i 2019. I første delevaluering ble det først og fremst gjort en 
vurdering av programmets rammebetingelser og strukturer. I delevaluering nummer to er det lagt 
oppmerksomhet på mot arbeidsprosesser og foreløpige resultater. Resultatene som kommer ut av 
evalueringen, skal brukes til å gjøre nødvendig justering og videreutvikling av programmet. Hensikten er å 
sikre en best mulig implementering og måloppnåelse i løpet av programperioden. 
 
I tillegg skal det gjøre sluttevalueringen av pasientsikkerhetsprogrammet. Den vil rette seg 
mot resultater som programmet har oppnådd i perioden 2014-2018. Sluttevalueringen har 
som mål å stadfeste om aktiviteter som programmet har satt i gang har bidratt til forbedringer 
i helse- og omsorgstjenestene og om programmet har klart å nå sine målsetninger. 
 
Hovedfunn 
Årets følgevaluering viser at programmet er godt kjent blant ledere i spesialisthelsetjenesten. De lokale og 
regionale programlederne trekkes frem som viktige bidrag for god organisering ut i helseregionene og i hvert 
enkelt helseforetak. Som en følge av manglende formelle styringslinjen i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er ikke programmet like godt forankret der. Utviklingssentre for sykehjem og 
hjemmetjenester trekkes frem som en god kontaktflate for spredning av programmet, samtidig er det usikkert 
om denne kontaktflaten er tilstrekkelig for å bygge varige strukturer ut i kommunene.  
 
Med tanke på arbeidsprosesser er det mye som fungerer godt, både i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Graden av lederforankring synes å være viktig årsak til at 
enkelte sykehus/kommuner gjør det bedre enn andre. En vurdering er at programmet bør satse mer på lokal 
lederforankring. Generell lederforankring oppleves å være viktig, men det må fokuseres mer på forankring 
hos lavere ledernivå for å sørge for at det etableres varige strukturer helt ned til nivået som møter pasientene. 
 
I all hovedsak er det en generell høyere tilfredshet med hvordan tiltakspakkene fungerer enn ved tidligere 
følgeevaluering. Likevel opplever flere informanter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten at de 
behøver å tilpasse tiltakspakkene til sykehjem og hjemmetjenesten før de tar pakkene i bruk. I 
spesialisthelsetjenesten opplever informantene at innsatsområdene er viktige og sentrale i arbeid med 
pasientsikkerhet, men at det er svært krevende å jobbe med flere innsatsområder samtidig.  
 
Hovedutfordringen i arbeidet med innsatsområdene oppleves å være målingene i tiltakspakkene. 
Respondentene opplever at målinger er nok et rapporteringskrav, snarere enn et viktig element i 
forbedringsarbeid og i prosessen med å øke pasientsikkerheten.  
 
Evaluators vurdering er at pasientsikkerhetsprogrammet må tydeliggjøre betydningen av målinger og hvilken 
rolle målinger spiller i forbedringsmetodikken. Det bør 
også rettes inn tiltak for å forenkle registreringer og rapportering. 
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Anbefalinger 
Fokusområde Anbefalinger 
Overordnet styring av 
programmet 

• For å oppnå målsetninger bør innsatser i regi av programmet prioriteres 
høyt i resten av programperioden 

• Programmet bør satse mer på lokal lederforankring 
• Sekretariatet, KS, USHTene og fylkesmennene bør koordinere sin innsats 

bedre, slik at kommunene opplever at de blir stilt overfor likelydende krav 
og samtidig får hjelp til å arbeide bedre med pasientsikkerhet 

Organisering av 
programmet og 
videreføring av 
pasientsikkerhetsarbeidet 

• Det bør vurderes tiltak for å spisse sekretariatets innsats slik at denne i 
størst mulig grad kan rettes mot utvikling og daglig drift av programmet på 
nasjonalt nivå 

• Sekretariatet bør være raskt ute med å innhente erfaringene fra de pasient- 
og brukersikre kommunene, slik at dette kommer andre kommuner til gode 
før programmet avsluttes 

• Det er av avgjørende betydning at det snarlig avklares hvordan 
pasientsikkerhetsarbeidet skal videreføres etter 2018, blant annet for å 
kunne bygge varige strukturer 

• Det bør vurderes ytterligere tiltak for å engasjere legene bedre i 
pasientsikkerhetsarbeidet 

Innsatsområdet og 
målinger 

• Programmet bør utarbeide anbefalinger om hvor mange tiltakspakker det er 
tilrådelig å arbeide med på samme tid og hvilke tiltakspakker som enklest 
lar seg kombinere 

• Det bør det vurderes hvilke forenklinger som kan gjøres for enheter som 
arbeider med flere tiltakspakker, slik at det samlede omfanget blir 
overkommelig 

• Det er behov for å styrke kompetansen om bruk av måling i 
forbedringsarbeid på alle nivå i både spesialist – og primærhelsetjenesten. 
Dette bør være en prioritert oppgave for sekretariatet i de siste fasene av 
programperioden 

• Programmets organer, og styringsgruppen i særdeleshet, bør fremme 
bruken av målinger som styringsdata i kommuner og sykehus 

• Mulighetene for å integrere registreringer knyttet til måling av 
pasientsikkerhet med elektronisk pasientjournal (EPJ) og 
primærhelsetjenestens fagprogrammer bør utredes 

• Dashboardet for den kommunale helse og omsorgstjenesten bør inkludere 
indikatorer som allerede er i bruk og kobles til kommunebarometeret 

Integrering av prinsipper • Videreføre innsatsen for å styrke brukermedvirkningen 
• Ta i bruk nye virkemidler for å gi den enkelte medarbeider tips til hvordan 

brukermedvirkning kan ivaretas i det daglige 

 
Følgeevalueringens hovedfunn og anbefalinger tas med inn i drøftingssak 3 som grunnlag for diskusjon rundt 
videre behov innenfor pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.  
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Drøftingssak 3: Hva er tjenestenes behov innenfor pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid på lang sikt? 

Bakgrunn 
Pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes ved utgangen av 2018. Målene for programmet vil trolig ikke være 
nådd innen den tid. Det er foreløpig ikke besluttet hva som da vil skje med aktivitetene i programmet og 
sekretariatet. I siste delrapport fra følgeevalueringen av pasientsikkerhetsprogrammet er en av anbefalingene 
at programmets fremtid bør avklares senest i begynnelsen av 2018. Det bør avklares både hvordan tjenestene 
og helsemyndighetene bør jobbe med pasientsikkerhet i fremtiden.  
 
Presentasjonene under drøftingssak 1 og drøftingssak 2, samt den fullstendige Deloitte-rapporten, inngår som 
bakgrunn for denne drøftingssaken. 
 
Spørsmål til drøfting: 
 
På kort sikt: 

1. Bør det gjøres omprioriteringer av innsatsen i programmet i 2018 med bakgrunn i resultatene og 
følgeevalueringen?  

På lang sikt: 

1. Hva har tjenestene behov for, for å forbedre pasientsikkerhet i årene som kommer? 
2. Hvordan bør helsemyndighetene følge opp og støtte arbeidet med pasientsikkerhet etter 2018? 

 

 

 
 
 


