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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 
Tid:   Torsdag 7. juni 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 21.03.18 
Bjørn Guldvog, leder av 
styringsgruppen 

Orienteringssaker 
10.10 – 10.50 Sak 1: Status for programmet v/sekretariatet 

 
 
Sak 2: Status i kommunene 
 
Sak 3: Foreløpige resultater fra undersøkelsen 
ForBedring og forbedringstiltak 
 

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

Vedtakssaker 
10.50 – 11.10 Vedtakssak 1: 

Prosjekt for videreutvikling av GTT-undersøkelsen 
innen somatikk 

 
Hanne Narbuvold, avdeling 
kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet, 
Helsedirektoratet 

11.10 – 11.30 Pause og lunsj  
11.30 – 12.45 Vedtakssak 2: 

Forslag til plan for pasientsikkerhet i 2019 
 
Anne-Grete Skjellanger 

12.45 – 12.55 Eventuelt  
12.55 – 13.00 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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Vedtakssak 1: Prosjekt for videreutvikling av GTT-undersøkelsen 
innen somatikk 
Bakgrunn 
GTT-undersøkelsen for 2016 og ulike problemstillinger knyttet til undersøkelsen har blitt diskutert i 
styringsgruppen den 07.09.17, 09.11.17 og 21.03.18. I møtet 21. mars 2018 foreslo Helsedirektoratet å 
etablere et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene og Helsedirektoratet for å 
videreutvikle GTT-undersøkelsen. Styringsgruppen ba om å få forelagt en mer detaljert plan for et slikt 
prosjekt til neste møte.  
 
Utkastet til styringsdokument for et potensielt prosjekt (vedlegg 1) er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner 
med svært god innsikt i GTT-undersøkelsen. Gruppen har bestått av:  

• Rune Larsen, Helse Førde HF 
• Gunnvor Flå Marum, Akershus universitetssykehus HF 
• Kjersti Mevik, Nordlandssykehuset HF  
• Hans Ole Siljehaug, St. Olavs Hospital HF 

Formålet med prosjektet 
Hovedformålet med prosjektet er videreutvikling av GTT-undersøkelsen for å øke metodens legitimitet og 
øke bruken av resultatene i pasientsikkerhetsarbeid både lokalt og nasjonalt. GTT-undersøkelsen slik den 
gjennomføres per i dag, er ikke egnet til sammenligning mellom helseforetak/sykehus på grunn av for liten 
innsikt i faktorer som kan ha stor betydning for variasjon i resultatene. Prosjektet skal i tillegg utrede 
hvordan GTT-undersøkelsen kan understøtte andre initiativer og innsatsområder innenfor 
pasientsikkerhetsarbeidet. 
 
Prosjektets leveranser 
Prosjektet skal utrede, evaluere, foreslå og eventuelt implementere endringer innenfor følgende områder:  

• Antall journaler som skal inngå i GTT-undersøkelsen  
• Korreksjonsvariabler  
• Klassifisering av pasientskader i henhold til "undvikbarhet" (begrep hentet fra Sverige) 
• Variasjon i vurdering av pasientskader innen og mellom GTT-team  
• Automatisering av søk etter triggere (kun utredning) 

I tillegg skal prosjektet utrede i hvilken grad resultater fra GTT-undersøkelsen kan sees i sammenheng med 
data om pasientskader fra andre datakilder.  
 
Organisering av prosjektet 
Prosjektet ledes av Helsedirektoratet og deles opp i delprosjekter med ledelse fra RHFene og 
Helsedirektoratet. 
 

Rolle Ansvarlig enhet 
Prosjektleder Helsedirektoratet 
DP1 - Antall journaler som skal inngå i GTT-undersøkelsen  Helsedirektoratet 
DP2 - Variasjon i vurdering av skade   RHF  
DP3 - Korreksjonsvariable  Helsedirektoratet 
DP4 - Automatisert søk etter triggere  RHF  
DP5 – GTT-undersøkelsen sett opp mot andre datakilder  Helsedirektoratet 
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Tidsrammer 
Det er gjort et grovt anslag på tidsrammer, som vil bli detaljert og eventuelt justert i oppstartsfasen av 
prosjektet. Det foreslås at beslutninger fra utredninger i delprosjekt 1-3 gjøres innen 31. desember 2018, med 
eventuell implementering innen 1. mars 2019. Det foreslås at beslutning fra utredninger i delprosjekt 4 gjøres 
innen 1. mai 2019, og at rapport fra delprosjekt 5 ferdigstilles innen 1. april 2019. 
 
Kostnader 
Det er ikke planlagt store kostnader relatert til dette prosjektet da det forutsettes at nødvendige ressurser 
allokeres fra Helsedirektoratet og de fire RHFene. Det forutsettes at reise- og møteutgifter dekkes av de 
bidragsytende enhetene. 
 
Forslag til vedtak:  

Vedlegg 1: Prosjekt for videreutvikling av GTT-undersøkelsen innen somatikk 
 
Vedtakssak 2: Forslag til nasjonal plan for arbeidet med 
pasientsikkerhet fra 2019 
 
Bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet følgende bestilling i tildelingsbrevet for 
2018: «Helsedirektoratet skal i samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet og aktørene der fremme forslag 
til en plan for hvordan arbeidet på pasientsikkerhet og en samordnet innsats på området bør innrettes i 
2019.» 
 
RHFene har fått en liknende bestilling:  

• ... skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og i samarbeid med de øvrige regionale 
helseforetakene sikre at tiltakspakkene fra pasientsikkerhetsprogrammet, inkludert kartlegging av 
pasientskader og pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018.  

• De regionale helseforetakene skal samarbeide med Helsedirektoratet og 
pasientsikkerhetsprogrammet om å fremme forslag til plan innen 1. juni 2018 for hvordan arbeidet 
med en samordnet innsats på pasientsikkerhetsområdet bør innrettes fra 2019.    

Styringsgruppen vedtok mandat og prosess for utarbeidelse av planen på styringsgruppemøtet 21.03.18. I 
etterkant har en bredt sammensatt arbeidsgruppe utarbeidet forslag til plan basert på innspill fra relevante 
aktører og erfaringer fra pasientsikkerhetsprogrammet, deriblant Deloittes følgeevaluering.  
 
Introduksjon til planen 
I overenstemmelse med HOD er planen begrenset og forholder seg først og fremst til eksisterende aktiviteter 
innen pasientsikkerhet. Planen er på et overordnet nivå og det er nødvendig å følge opp med handlingsplaner.  
 
Planen har følgende innholdselementer:  

• Anbefalinger til videreføring av eksisterende aktiviteter på nasjonalt nivå 
• Felles anbefalinger for spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste 
• Anbefalinger for spesialisthelsetjenesten  
• Anbefalinger for kommunal helse- og omsorgstjeneste 
• Forslag til samordning 

 
Styringsgruppen støtter igangsettingen av et prosjekt for å videreutvikle GTT-undersøkelsen innen 
somatikk og ber Helsedirektoratet om å ta ansvar for oppstart og ledelse av prosjektet. 
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• Fordeling av ansvar 

Anbefalinger  
 
Videreføring av eksisterende aktiviteter på nasjonalt nivå 
På nasjonalt nivå anbefales det å videreføre de tre hovedmålsettingene fra pasientsikkerhetsprogrammet: 
redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskultur i 
helse- og omsorgstjenesten. For å sikre en koordinert videreføring av eksisterende aktiviteter, er det behov 
for en nasjonal overbygning og kompetansemiljø for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 
 
Felles anbefalinger for spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste 
Organiseringen av spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste i Norge er svært ulik. 
Samtidig er mye likt, deriblant krav til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
gjennom Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Helsedirektoratets 
overordnede rolle som nasjonal fagmyndighet vil være den samme ovenfor de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. 
 
Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet har helsepersonell fra ulike tjenestenivåer samarbeidet og utvekslet 
kunnskap og erfaring om utfordringer knyttet til pasientsikkerhet. Dette trekkes frem som svært positivt og 
noe som ønskes videreført.  
 
Anbefalinger for spesialisthelsetjenesten  
Ansvaret for pasientsikkerhet ligger i tjenestene. Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet er det kommet på 
plass en tydeligere organisering av dette arbeidet i de regionale og lokale helseforetakene, og innsatsen er 
betydelig styrket. Målene for pasientsikkerhet er ikke nådd og innsatsen må derfor vedlikeholdes og styrkes.  
 
Anbefalinger for kommunal helse- og omsorgstjeneste 
Innspill og erfaringer viser at arbeidet med pasientsikkerhet i kommunal helse- og omsorgstjeneste ikke har 
vært tilstrekkelig tilpasset de eksisterende strukturer, organisering og rammer. Arbeidet med pasientsikkerhet 
i kommunene er nybrottsarbeid og det tar tid å sikre varige strukturer. Det anbefales derfor at kommunene 
styrker arbeidet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, med utgangspunkt i kommunenes behov for å 
sikre pasientens/brukerens helse- og omsorgstjeneste.  
 
Forslag til samordning 
Tjenestene uttrykker at det er utfordrende at opplæringsprogrammer, rapportering og nasjonale satsinger 
overlapper og i liten grad er koordinerte. Det er derfor et behov for å samordne initiativ, aktiviteter og 
prosjekter som har som hensikt å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerhet. 
 
Konkret bør det jobbes spesifikt innen følgende områder: 

• Kompetanse i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid  
• Oversikt over pasientskader og pasientsikkerhet  
• Nasjonale satsinger  

Forslag til vedtak:  

Vedlegg 2: Forslag til nasjonal plan for arbeidet med pasientsikkerhet fra 2019 

 

 
Styringsgruppen stiller seg bak forslaget til plan for hvordan arbeidet på pasientsikkerhet og en samordnet 
innsats på området bør innrettes i 2019. 
 


