
 

1/10 

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Fredag 20. mars kl. 10.30-13.30 

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 

Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 
  

Tid Sak Ansvar 

10.30 – 10.40  Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 12.12.14 

Bjørn Guldvog, leder av 

styringsgruppen 

Orienteringssaker 

10.40 – 11.20 Sak 1: Status for programmet v/sekretariatet 

 

 

Sak 2: Presentasjon av programmets foreløpige 

dashboard  

 

 

 

Sak 3: Status i spesialisthelsetjenesten 

 

Sak 4: Status i kommunene 

Anne-Grete Skjellanger, 

sekretariatet 

 

Hanne Narbuvold og Tonja 

Moen Hansen, avdeling 

statistikk og kodeverk, 

Helsedirektoratet 

 

RHF-direktørene 

 

KS og Maren Schreiner, 

sekretariatet 

Vedtakssaker 

11.20 – 11.50 Vedtakssak 1:  

Kunnskapsgrunnlag for revidering av 

innsatsområder og nye innsatsområder 

 

Ida Waal Rømuld, 

sekretariatet 

11.50 – 12.00 Pause og lunsjservering  

12.00 – 12.20 Vedtakssak 2:  

Nye innsatsområder i programmet 

 

Anne-Grete Skjellanger 

12.20 – 12.40 Vedtakssak 3: 

Følgeevaluering i programmet 

 

Ida Waal Rømuld 

12.40 – 12.55 Vedtakssak 4: 

Innrapportering av GTT-tall tertialvis 

 

Anne-Grete Skjellanger 

12.55 – 13.10 Vedtakssak 5: 

Rekruttering av ressurs til GTT- og 

pasientsikkerhetsarbeid i sekretariatet 

 

Anne-Grete Skjellanger 

13.10 – 13.20 Vedtakssak 6: 

Pasientsikkerhetspris for ledelse 

 

Nanna Fredheim, sekretariatet 

13.20 – 13.25 Eventuelt  

13.25 – 13.30 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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Sak 1: Kunnskapsgrunnlag for revidering av innsatsområder og nye 

innsatsområder 

Bakgrunn 

Så langt i kampanjen og programmet har Kunnskapssenteret levert kunnskapsoppsummeringer for 

innsatsområder. En god del av forskningslitteraturen fanges imidlertid ikke opp av Kunnskapssenteret 

med den metoden som i dag benyttes, og arbeidet med oppsummeringene tar lang tid. Sekretariatet 

venter nå på kunnskapsoppsummeringer for alle innsatsområdene for å kunne revidere tiltakspakkene. 

Dette ble bestilt av Helse Vest på vegne av programmet i november 2013.  

 

På styringsgruppemøtet den 12. desember ble bruk av kunnskapsoppsummeringer diskutert. 

Styringsgruppen ba fagrådet om en anbefaling om bruk av kunnskapsoppsummeringer for revidering av 

eksisterende innsatsområder og utredning av nye innsatsområder.  

 

Muligheter 

Det er fire muligheter for innhenting av kunnskapsgrunnlag til programmet: 

1. Oversette de kunnskapsbaserte pakkene utarbeidet av Institute for Healthcare Improvement (IHI), 

bearbeidet og tilpasset lokal kontekst av ekspertgruppe 

2. Oversette de kunnskapsbaserte pakkene utarbeidet av IHI, støttet av en høring i fagmiljøet for å 

tilpasse pakkene til lokal kontekst, slik det ble gjort for fire av innsatsområdene i kampanjen 

3. Hurtigoppsummering fra Kunnskapssenteret, slik det ble gjort for de første innsatsområdene i 

kampanjen 

4. Fullstendig systematisk kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret 

I tillegg til Kunnskapssenteret kan Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og sentrene for 

omsorgsforskning gjennomføre litteratursøk ved bruk av egne bibliotekressurser.   

 

Status 

Sekretariatsleder og leder av fagrådet har avholdt møte med Kunnskapssenteret for å diskutere 

muligheter og fremdrift. Kunnskapssenteret ønsker raskt å ferdigstille oppsummeringen på 

samstemming av legemiddellister, levere oppsummering på kateterrelaterte urinveisinfeksjoner og 

infeksjoner knyttet til sentrale venekateter før sommeren, samt levere oppsummering på trygg kirurgi og 

forebygging av trykksår før jul i år. 

 

Ekspertgruppene for de overnevnte områdene vil gå i gang med revidering av sine tiltakspakker våren 

2015, og mot slutten av arbeidet kunne inkludere funnene fra kunnskapsoppsummeringene. 
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Fagrådets anbefaling 

Fagrådet diskuterte saken i fagrådsmøtet 4. mars. Det er et viktig prinsipp i programmet at tiltakspakkene 

er kunnskapsbaserte. Samtidig er tidsfaktoren viktig. Programmet varer i en avgrenset tidsperiode, og for 

at kunnskapsoppsummeringene skal være relevante må de leveres raskere enn hva tilfellet har vært frem 

til nå. Fagrådet anbefaler en kombinasjon av alternativ 1 og 3. Fagrådet anbefaler også at programmet 

ikke publiserer reviderte pakker dersom det ikke er vesentlige endringer. Videre anbefaler  

fagrådet at Kunnskapssenteret lager en oversikter over litteratur som ikke blir inkludert i deres 

oppsummeringer. Sekretariatet stiller seg bak disse anbefalingene. 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak fagrådets og sekretariatets anbefaling med følgende kombinasjon: 

 Programmet skal oversette de kunnskapsbaserte pakkene utarbeidet av IHI, bearbeidet og tilpasset 

lokal kontekst av ekspertgruppe.  

 Programmet skal bestille hurtigoppsummeringer fra Kunnskapssenteret, slik det ble gjort for de første 

innsatsområdene i kampanjen. 

 Programmet skal ikke publisere reviderte nye pakker dersom det ikke er vesentlige endringer.  

 Kunnskapssenteret bes lage oversikter over litteratur som ikke blir inkludert i deres oppsummeringer. 
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Sak 2: Nye innsatsområder i programmet 
 

Bakgrunn 

Gjennom programstrategien er det vedtatt at nye innsatsområder skal fases inn i løpet av 

programperioden. Innsatsområdene skal vurderes utfra samme kriterier som i kampanjen: 

 Områder med stort potensiale for klinisk forbedring i Norge  

 Tiltak som er dokumentert effektive  

 Gode data og metoder for å evaluere effekt av tiltak 

 Støtte i norske fagmiljøer   

Det er en forutsetning at de nye innsatsområdene bidrar til å nå de tallfestede målene for programmet. 

Disse målene knytter seg til reduksjon av pasientskader, øking av 30-dagers overlevelse, reduksjon av 

infeksjoner og forbedring av pasienterfaringer.  

  

Innsatsområdene skal ha stort potensiale for klinisk forbedring. Rapport om pasientskader i Norge i 2013 

målt med Global Trigger Tool (GTT) gir en oversikt over områder der skadeomfanget er høyt (utdrag fra 

rapporten, vedlegg 1). Eksisterende innsatsområder dekker mange av de hyppigste skadeområdene. I 

2010 gjorde sekretariatet en vurdering av 11 innsatsområder utfra de definerte kriteriene og 

hurtigoppsummeringer fra Kunnskapssenteret.  

 

Gjennom arbeidet med programstrategien ble det gitt anledning til å gi innspill til potensielle nye 

innsatsområder. Forslagene står omtalt i strategidokumentet (vedlegg 2). Prioritering av nye 

innsatsområder har i etterkant blitt drøftet i fagrådsmøter 5. november og 4. mars, samt i regionalt 

programledermøte 26. februar. Anbefalinger er også innhentet fra IHI, Danmark og Skottland.  

 

Oppsummering og vurdering av anbefalte innsatsområder: 

Innsatsområde Kommentar 

Tidlig oppdagelse og behandling av 

sepsis (blodforgiftning) 
Ble utredet og vurdert som innsatsområde i kampanjen. Norge skårer 

svakt på området i ny OECD-rapport. GTT har ikke blodforgiftning som 

egen kategori, men angir alvorlighetsgrad av infeksjoner, som for 

eksempel hvor mange som dør av en alvorlig infeksjon. Det vil til en viss 

grad overlappe med blodforgiftning. Infeksjon er den største skadetypen i 

GTT-materialet. Sepsis er et innsatsområde med gode resultater i de fleste 

andre land som har tilsvarende satsinger. Samtlige aktører inkludert det 

internasjonale fagmiljøet har anbefalt å prioritere dette området for å 

redusere skade og dødelighet.  

Tidlig oppdagelse og behandling av 

blodpropp 

Norge skårer svakt på området i ny OECD-rapport. Blodpropp 

forekommer ved 0.4% av alle pasientoppholdene målt ved GTT og er 

dermed er relativt sjelden hendelse i GTT-materialet. Blodpropp er ikke 

blant innsatsområdene vurdert i kampanjen. Oppfølging av blodpropp er 

lagt til en annen avdeling i Helsedirektoratet. 
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Ernæring Ernæring er ikke en definert skadetype i GTT, men prioriteres høyt i de 

kliniske fagmiljøene og er et politisk satsingsområde. Nasjonale 

retningslinjer for ernæring er for tiden under revisjon, og vil utgjøre 

kunnskapsgrunnlaget for en tiltakspakke. Ernæring er et innsatsområde i 

andre land, men ble ikke vurdert i kampanjen. Et innsatsområde på dette 

området vil treffe bredt og egne seg godt både i spesialisthelsetjenesten 

og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Tidlig gjenkjennelse og behandling av 

pasienter med livstruende tilstand  

Ble utredet og vurdert som innsatsområde i kampanjen. Eksperter fra det 

internasjonale fagmiljøet viser til at dette et sentralt innsatsområde for å 

påvirke mortalitet. Mortalitet er en egen kategori i GTT-materialet, og 

forbedring av overlevelse er et tallfestet mål i strategien. Andre land har 

tiltakspakker som inkluderer early warning score (EWS) i kombinasjon 

med mobilt akutteam. Et innsatsområde på dette området er relevant for 

både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. 

Samhandling, pasientflyt og 

kommunikasjon 

Samhandling, pasientflyt og kommunikasjon er store og komplekse 

forbedringsområder som skiller seg ut fra de andre vurderte 

innsatsområdene. Områdene inkluderes ikke direkte i GTT-materialet, og 

ble ikke vurdert i kampanjen. En tiltakspakke må være konkret og 

avgrenset for at man skal lykkes med implementering og dokumentasjon 

av resultater. Sekretariatet bør utrede dette nærmere før det kan 

presenteres som et konkret innsatsområde. 

Forebygging av 

nedreluftveisinfeksjoner   

Ikke tidligere utredet eller vurdert som innsatsområde i kampanjen. Nedre 

luftveisinfeksjoner er den hyppigste skadetypen etter legemiddelrelaterte 

skader og kirurgisk komplikasjon. Tiltakspakken for forebygging av 

ventilatorassosiert pneumoni er implementert med gode resultater i andre 

land, men har en begrenset nedslagsfelt. Før innsatsområdet foreslås inn i 

programmet, må det evt kartlegges hvilke andre tiltakspakker som finnes 

for forebygging av lungebetennelse og hvilken effekt disse har.  

Egendefinert innsatsområde For å sikre bredere deltagelse i programmet foreslås det å legge til rette 

for å definere egne innsatsområder ut fra lokale behov, uavhengig av 

programmets innsatsområder.  

Det vil bli utviklet verktøykasse for kartlegging og gjennomføring av 

kliniske forbedringsprosjekter, nettbasert e-læringskurs (Open School) og 

samlinger eller lignende for veiledning av deltakerne.  
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Fagrådets anbefaling 

Fagrådet anbefaler innsatsområdene tidlig oppdagelse og behandling av sepsis, ernæring, tidlig 

gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand. I tillegg stiller fagrådet seg positivt til 

å utrede innsatsområdet for forebygging av nedre luftveisinfeksjoner, utrede et innsatsområde for 

samhandling, pasientflyt og kommunikasjon samt legge et eget løp for egendefinert innsatsområde. 

Fagrådet anbefaler ikke tidlig oppdagelse og behandling av blodpropp som innsatsområde, da dette er en 

relativt sjelden hendelse og følges opp på annen måte i direktoratet. Sekretariatet støtter denne 

anbefalingen. 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak følgende forslag til nye innsatsområder: 

 Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis  

 Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand (i både 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten) 

 Ernæring (i både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten)  

 Egendefinert innsatsområde (i både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse og 

omsorgstjenesten)  

Følgende områder skal utredes og vurderes på nytt av styringsgruppen: 

 Forebygging av ventilatorassosiert pneumoni (lungebetennelse) 

 Innsatsområde for samhandling, pasientflyt og kommunikasjon  

 

Vedlegg 3: Aktuelle tiltakspakker fra IHI (oversatt fra det danske pasientsikkerhetsprogrammet).  
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Sak 3: Følgeevaluering i programmet 

 

Bakgrunn 

For å følge resultatene av pasientsikkerhetsprogrammets arbeid, er det vedtatt at programmet skal 

følgeevalueres av en ekstern aktør. Sekretariatet har utarbeidet et forslag til prinsipper og overordnede 

føringer for følgevalueringen, og overordnede rammer for kravspesifikasjonen.  

Følgeevalueringen skal først og fremst gi svar på om pasientsikkerhetsprogrammet har tilstrekkelig 

progresjon med tanke på å nå målsetningene, mens sluttevalueringen skal gi svar på om målene er nådd. 

Resultatene fra årlige følgevalueringer skal brukes til å kvalitetssikre programmets strukturer og prosesser 

slik at det kan gjøres nødvendig justering og videreutvikling av programmet . Sluttevalueringen skal i 

tillegg gi læring for videreføring og/eller videreutvikling av tilsvarende programmer i etterkant av 

programmets funksjonsperiode. 

 

På styringsgruppemøte 12. desember ble følgeevalueringen diskutert. Styringsgruppen ba sekretariatet 

om å lage en arena der innhold i følgeevalueringen og kravspesifikasjonen til potensielle tilbydere kunne 

diskuteres. Dette skulle gjøres før utlysningen av en anbudskonkurranse. 

 

Status 

Følgeevalueringen har senere blitt diskutert i bilaterale møter med aktører fra styringsgruppen. Det er 

innhentet innspill fra fagrådet, de regionale programledere, administrerende direktør ved Helse Vest RHF 

Herlof Nilsen, Legeforeningen ved Geir Riise og Bjarne Riis Strøm, Helge Eide og Sigrid Askum fra KS og 

fylkeslege På Iden.  
 

Innspillene går i hovedsak på at evalueringen bør fokusere på utvalgte områder. Det må settes tydelige 

rammer og overordnede føringer for evalueringen, og kravspesifikasjonen bør ha et visst detaljnivå. Det er 

ikke ønskelig å inkludere en vurdering av organiseringen i den enkelte region. Det er et ønske om at det 

tilrettelegges for følgeforskning av programmet. 
 

Videre fremdrift 

På bakgrunn av tilbakemeldinger har sekretariatet revidert det opprinnelige forslaget. Kravspesifikasjon 

for følgeevalueringen utvikles nå i to faser. I første omgang defineres overordnede føringer og prinsipper 

for følgeevalueringen. En mer detaljert kravspesifikasjon utvikles i samarbeid med relevant fagmiljø med 

erfaring fra følgeevalueringer, samt i dialog med utvalgt tilbyder. En detaljert kravspesifikasjon vil bli lagt 

frem for styringsgruppen i juni.  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak forslaget til prinsipper og rammer for kravspesifikasjonen for 

følgeevaluering av pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Vedlegg 4: Forslag til prinsipper og rammer for kravspesifikasjon 
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Sak 4: Innrapportering av GTT-tall tertialvis 
 

Bakgrunn 

Programmet skal utvikle et Dashbord for pasientsikkerhet. Dashbordet skal gi en samlet visuell 

presentasjon av nasjonale indikatorer for pasientsikkerhet. Dette skal være et verktøy for styringsgruppen 

for å vurdere utvikling av pasientsikkerhet i helsevesenet over tid. Det er knyttet et nasjonalt mål for 

programperioden til den enkelte indikator. Disse er definert i strategien for programmet. GTT-data skal, 

sammen med en rekker andre indikatorer, inngå i dette styringsverktøyet.    

 

For at dashbordet skal være relevant, er det avgjørende med ferske data. Helseforetakene rapporterer i 

dag til RHFet på mange av de aktuelle indikatorene tertialvis. Det er ønskelig at GTT-rapporteringen også 

skal skje med samme frekvens.  

 

Gjennomføring 

Frem til nå har foretakene kun sendt inn års-skjema for GTT en gang i året. For å kunne bruke dataene i et 

Dashbord må dataene fremskaffes tertialvis i forbindelse med styringsgruppemøter. Sekretariatet 

foreslår å tilpasse frister for tertialvis GTT-rapportering til de regionale helseforetakenes egne frister.   

 

Det forutsetter at foretakene inkluderer GTT-tall i sin tertialvise rapportering til RHFet. Sekretariatet vil 

da kunne få tilsendt disse dataene fra RHFet i forbindelse med samme rapportering og inkludere dette i 

nasjonale Dashbordet. Dette skal legges frem for styringsgruppen tre ganger i året.  

 

For det inneværende årshjul vil Dashbordet hovedsakelig vise data fra års-rapportering for GTT 2013 og 

2014. Første gang det vil bli presentert ferske data i for styringsgruppen er i møtet 4. november. Da vil 

data fra 2015 første tertial inkluderes. Dette forutsetter at foretakenes tertialvise rapportering 1. juli til 

RHFet inkluderer GTT- tall fra 2015.   

 

Fra 2016 og utover vil data inn i dashboardet følge samme struktur som øvrige indikatorer rapportert inn 

av helseforetakene. Sekretariatet vil gjøre tilpasninger i årsskjemaet for GTT-rapportering slik at det 

fungerer tertialvis.  

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg  bak forslaget om å rapportere inn GTT-tall tertialvis.  
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Sak 5: Rekruttering av ressurs til GTT- og 

pasientsikkerhetskulturarbeid i sekretariatet 
 

Bakgrunn 

Gjennomføring av journalundersøkelser ved hjelp av GTT er et stort og viktig område i programmet. 

Sekretariatet støtter lokale GTT-team med opplæring, kursing og oppfølging, og har ansvaret for å 

sammenstille GTT-data til en årlig nasjonal rapport. 

 

Sekretariatet har i dag én medarbeider i en 20 %-stilling som i tillegg til å ha ansvaret for GTT, også har 

ansvaret for pasientsikkerhetskulturarbeidet i programmet. Sistnevnte er på samme vis som GTT et 

prioritert og ressurskrevende område i programmet. 

 

Når programmet i tiden fremover vil legge opp til tertialvis innrapportering av GTT-tall vil det medføre 

merarbeid for sekretariatet. Det er derfor ønskelig å ansette en ekstra ressurs i en 50-100 % stilling. En 

eventuell ansettelse vil medføre omprioriteringer på programmets budsjett. For inneværende år beløper 

dette seg til 4- 500 000 kroner. Sekretariatet vil dekke inn kostnaden over ordinært lønnsbudsjett.  

 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak forslaget om å ansette en ressurs til GTT- og 

pasientsikkerhetskulturarbeid i sekretariatet. 
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Sak 6: Pasientsikkerhetspris for ledelse 
 

Bakgrunn  

Pasientsikkerhetsprisen deles ut årlig av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 til ledere i 

helse- og omsorgstjenesten som har utmerket seg i pasientsikkerhetsarbeidet. Prisen ble for første gang 

delt ut i 2014. Kriteriene for aktuelle kandidater er at vedkommende er en tydelig pådriver for 

pasientsikkerhetsarbeidet. Som leder skal hun eller han bidra aktivt til en positiv pasientsikkerhetskultur, 

ha satt konkrete mål for å redusere pasientskader, iverksatt tiltak og oppnådd reelle forbedringer i form 

av målbare resultater. Prisvinner i 2014 var medisinsk direktør og viseadministrerende direktør ved 

Nordlandssykehuset, Barthold Vonen. 

 

Prosess for valg av kandidater og kåring av vinner 

Sekretariatet innhenter forslag til kandidater bredt fra helsetjenesten (KS, regionale programledere, 

utviklingssentrene, og blant helsearbeidere gjennom sosiale medier og innspill) Sekretariatet prioriterer 

kandidater i henhold til kriteriene. En komité får presentert et utvalg på omkring fem kandidater, og 

foretar den endelige utvelgelsen av prisvinneren. Prisvinneren blir orientert i forkant, og prisen deles ut av 

styringsgruppens leder Bjørn Guldvog på Helsekonferansen 2015 (5. eller 6. mai). 

 

Kriterier for sammensetning av komiteen 

 Liten, beslutningsdyktig gruppe (max.5 deltakere) 

 Leder av sekretariatet er leder av komiteen 

 Leder av fagrådet er fast medlem  

 Representant fra helse- og omsorgstjenesten  

 Relevant kompetanse: kjennskap til ledelse av pasientsikkerhet i programmet  

 Prisvinner fra året før deltar 

 En representant fra sekretariatet deltar som koordinator  

Med bakgrunn i gitte kriterier, foreslår sekretariatet følgene deltakere for komiteen i 2015: 

 Sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger (leder komiteen) 

 Leder av fagrådet, Geir Bukholm 

 Fjorårets prisvinner, Barthold Vonen  

 Helse-, sosial- og eldreombud i Oslo: Anne-Lise Kristensen 

 Representant fra KS 

I tillegg deltar en prosjektleder fra sekretariatet som koordinator. 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak foreslått komité og prosess for prisutnevnelse.  


