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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 10. september 2014 

Tid: 10.30 – 12.30 

Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 

Møtedeltakere: 

 

Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Lars Vorland Adm. dir., Helse Nord RHF 

Peder Olsen (fra kl. 11.15) Adm. dir., Helse Sør-Øst RHF 

Henrik Sandbu for Trond Michael 

Andersen 

Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning, Helse 

Midt-Norge RHF 

Karin Rønning for Camilla Stoltenberg Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet 

Liv Arum Generalsekretær, FFO 

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen 

Eli Gunnhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet 

Kjellfrid Blakstad Fagforbundet 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet 

Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS  

Hege Basmo Kommuneoverlege, Samfunnsmedisinsk enhet for 

Hamar-regionen (KS) 

Forfall:  

Herlof Nilssen Adm. dir., Helse Vest RHF 

Kari Skive Stuvøy Kommunalsjef, Hurum kommune (KS) 

Tor Arne Gangsø Rådmann, Ullensaker kommune (KS)  

Ivar Vollset Ass. dir., Legemiddelverket 

Pål Iden Fylkeslege, Rogaland 

Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

 

Observatører og bisittere: 

Siv Svardal Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Kristin Cordt-Hansen Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet 

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 

Synnøve Serigstad Rådgiver, Helse Vest RHF 

Sigrid Askum Prosjektleder Helse og velferd, KS 

Hilde Heimli Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 
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Fra sekretariatet: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Marie Brudvik Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Nanna Fredheim Kommunikasjonsansvarlig, 

pasientsikkerhetsprogrammet 

Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 

 

 

Agenda 

 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 19.03.14 

 

Orienteringssaker: 

1. Status for programmet v/sekretariatet 

2. Skotsk Fellowship Programme 

3. Nordisk forbedringsagentutdannelse 

4. Planlegging av innsatsområder innenfor fengselshelsetjenesten 

5. Samarbeidsavtale med Institute for Healthcare Improvement 

 

Vedtakssaker: 

1. Deltakelse på Høstsamlingen 

2. Regnskap og budsjett for høsten 2014 

3. Strategi for pasientsikkerhetsprogrammet 

 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 

 

 

Saker meldt inn til eventuelt: 

 Representasjon i styringsgruppen   

 Webarena for å formidle pasientsikkerhet til helsearbeidere og befolkningen 
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Agenda og referat 

Agenda og referat ble godkjent. Representasjon i styringsgruppen og webarena for pasientsikkerhet ble 

meldt inn til eventuelt.  

 

På styringsgrupper fremover vil det i tillegg til orienteringssaker og vedtakssaker være et faglig innlegg 

om pasientsikkerhet, relevant for arbeidet i programmet.  

 

Orienteringssaker 

 

1. Status for programmet v/sekretariatet 
Sekretariatet har kommet på plass i Helsedirektoratet. Flytteprosessen har vært vellykket, og 

sekretariatet har blitt svært godt tatt i mot. Sekretariatet har gjennomført en uke med felles opplæring 

og kick-off, og fordelt ansvarsområder og oppgaver. Prosjektledere til alle hovedområder er nå oppe og 

står. 

 

2. Skotsk Fellowship Programme 

Pasientsikkerhetsprogrammet har fått tre deltakerplasser til den skotske forbedringsutdanningen 

Fellowship Programme, som gir dybdeopplæring i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

Utviklingssentrene og RHFene oppfordres til å sende inn kandidater til sekretariatet, som vil foreta en 

utvelgelse innen 1. oktober. Programmet starter opp i november.  

 

3. Nordisk forbedringsagentutdannelse 

Nordisk forbedringsagentutdannelse skal i gang med fjerde kull av deltakere. Oppstart er 23/9. Årets 

kull vil kun bestå av norske og danske representanter. Det er 18 norske deltakere, hvorav 4 er fra 

kommunene. Deltakerliste er vedlagt referatet.  

 

Sekretariatet ønsker å få med flere fra kommunesiden neste år, og vil diskutere markedsføring med KS 

for å få til dette. 

 

Deltakelse fra kommunene er i stor grad et kostnadsspørsmål. Helsedirektoratet vil ta initiativ til et 

møte med Helse- og omsorgsdepartementet og KS for å diskutere hvordan rammene kan legges til rette 

for kommunenes deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet. Fylkesmannens skjønnsmidler ble nevnt i 

møtet som en mulig finansiering.  

  

4. Planlegging av innsatsområder innenfor fengselshelsetjenesten 

Styringsgruppen har tidligere vedtatt at programmet skal ha en innsats innen forebygging av 

overdosedødsfall og forebygging av selvmord i fengselshelsetjenesten. Sekretariatet er i gang med et 

kartleggingsarbeid og vil søke samarbeid med blant annet kriminalomsorgen. Flere fengsler har meldt 

interesse for å delta.  
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Styringsgruppen stilte seg positiv til at programmet retter denne innsatsen mot de spesielle tjenestene. 

Tjenestemannssiden og deres organisasjoner samt kriminalomsorgens utdanningssenter ble nevnt som 

viktige interessenter. 

 

5. Samarbeidsavtale med Institute for Healthcare Improvement 

Samarbeid med Institute for Healthcare Improvement (IHI) er vedtatt av styringsgruppen innenfor årets 

budsjett, men har blitt utsatt p.g.a tids- og ressursbruk ifm. flyttingen av sekretariatet. Det er nå behov 

for å inkludere IHIs ekspertise i programarbeidet, og sekretariatet har startet et utredningsarbeid med 

Helsedirektoratets anskaffelsesavdeling for å sikre en god anskaffelse.  

 

Et samarbeid med IHI vil bestå av fornyet lisens på Extranet og strategisk rådgivning, herunder 

gjennomgang av tiltakspakker og målinger, bistand til utvikling av dashboard, støtte i utformingen av 

pasientsikker kommune, bistand til utvikling av implementeringsstrategi, intern og ekstern opplæring og 

kompetansebygging og innledere og foredragsholdere til konferanser og kurs.  

 

 

Vedtakssaker 

 

Sak 1: Deltakelse på Høstsamlingen  

 

Presentasjon: 

Anne-Grete Skjellanger presenterte programmet for Høstsamlingen, og understrekte at hensikten med 

samlingen er å gi lokale team opplæring og støtte i implementering av tiltakspakker. Samlingen 

erstatter tidligere læringsnettverk. Høstsamlingen bør ses i sammenheng med helseforetakenes og 

kommunenes spredningsplaner, og det er ønskelig at helseforetak og kommuner sender deltakere i 

tråd med dette. 

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen vil oppfordre egen organisasjon til deltakelse på Høstsamlingen. Det ble samtidig gitt 

uttrykk for at organisasjonene har nådd et metningspunkt i antall konferanser og samlinger. Det er 

ønske om å samordne disse konferansene og skape en nasjonal pasientsikkerhetskonferanse som alle 

kan ta eierskap til og fylle med innhold. En mulighet er å legge en slik konferanse til samme tidspunkt 

som publisering av den årlige stortingsmeldingen om pasientsikkerhet. 

 

Vedtak: 

 

Styringsgruppen stilte seg bak forslaget om at helseforetakene og kommunene bes sende deltakere til 

Høstsamlingen i tråd med egne spredningsplaner og prioriteringer.  
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Sak 2: Regnskap og budsjett for høsten 2014 

 

Presentasjon: 

Skjellanger presenterte regnskap for perioden til og med 31. august og budsjett for høsten. De 

gjenstående midlene på budsjettet vil i hovedsak gå med til å dekke store poster som Høstsamlingen 

og IHI-samarbeid, samt øvrige aktiviteter i sekretariatets virksomhetsplan som ble vedtatt i 

styringsgruppemøtet 19/6.   

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ga uttrykk for at fremstillingen fungerer som en oversikt, men at det er ønskelig med 

en tydeligere prognose og innsikt i hvilke prioriteringer som er gjort.  

 

Sekretariatet vil i neste styringsgruppemøte legge frem et detaljert regnskap for året samt budsjett for 

2015. Styringsgruppen vil fortsatt han styring over midlene som går inn i programmet, men 

Helsedirektoratet kan bidra med fremstilling av tallene. Etter flytting til Helsedirektoratet er overhead 

per ansatt i sekretariatet redusert, og lagt på lavest mulig nivå internt i direktoratet.   

 

Vedtak: 

 

Styringsgruppen tok regnskap og budsjett for høsten 2014 til orientering. Styringsgruppen ønsker at 

fremtidige budsjett og regnskap gir en større tydelighet på prioriteringer og relevante forhold. 

 

 

 

Sak 3: Strategi for pasientsikkerhetsprogrammet  

 

Presentasjon: 

Skjellanger presenterte prosessen med å få ferdigstilt strategien, og understrekte behovet for å få 

vedtatt et endelig dokument. Strategiprosessen ble igangsatt i mai 2013, og strategien har blitt 

diskutert i fagrådet, styringsgruppen og i bilaterale møter. Noen av aktørene i styringsgruppen har hatt 

så mange som 9 møter med sekretariatet, der de har fått anledning til å gi innspill. 

 

I kjølvannet av styringsgruppemøtet 19/6 har sekretariatet gjennomført et kontaktmøte med KS der nye 

innspill har blitt tatt inn, samt hatt dialog med og tatt inn nye innspill fra Legeforeningen.  

 

Diskusjon: 

Fagforbundet og FFO kom med innspill om mindre justeringer i delstrategier for henholdsvis 

pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i de helsefaglige utdanningene og pasient- og brukerorientering. 

Innspillene vil bli tatt inn.  
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Sykepleierforbundet kommenterte på en justering i siste utkast av hoveddokumentet, og 

styringsgruppen ble enig om en ny mer overordnet formulering i tråd med forbundets kommentar. 

 

Legeforeningen kommenterte at foreningen ønsker å involvere fastlegene mer i 

pasientsikkerhetsarbeidet.  

 

Bjørn Guldvog orienterte om at Helsedirektoratet vil inkludere innspill fra styringsgruppens medlemmer 

om pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene i sine innspill til primærhelsemeldingen. 

 

Styringsgruppen poengterte viktigheten av at programstrategien gjøres til et overordnet dokument som 

viser retning, mens konkrete aktiviteter tas inn i handlingsplaner.  

 

Vedtak: 

 

Med endringene fremkommet i møtet stilte Styringsgruppen seg bak strategien for det nasjonale 

femårige pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.  

 

 

 

Eventuelt 
 

Sak 1: Representasjon i styringsgruppen  

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt leder av styringsgruppen om å ta stilling til hvorvidt 

Kunnskapssenteret skal inviteres inn i styringsgruppen for programmet. Guldvog ba om innspill fra 

styringsgruppens medlemmer. To alternativer ble diskutert: Medlem eller observatør. Guldvog vil ta den 

videre kommunikasjonen med Kunnskapssenteret og orienterte styringsgruppen om 

Kunnskapssenterets rolle til neste møte.  

  

Sak 2: Webarena for å formidle pasientsikkerhet til helsearbeidere og befolkningen 

Det er utviklet en god nettside for programmet, som vil bli videreutviklet i programperioden. Det er 

ønskelig at pasientsikkerhetsfeltet skal ha en egen webarena også etter at programperioden er over om 

fem år, rettet mot helsepersonell og befolkningen. Guldvog ønsker en diskusjon i styringsgruppen om 

hvordan dette kan løses. En mulighet er å utvikle en tenkning som ligner helsenorge for helsepersonell. 

Guldvog vil komme tilbake til styringsgruppen med en invitasjon til et slikt utredningsarbeid. 

 

Neste styringsgruppemøte er 12. desember 2014. 


