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Referat fra styringsgruppemøte 20. september 2018 

Tid: 10.00 – 13.00 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1601 
Møtedeltakere: 
 
Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Stig Slørdahl Administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF 

Geir Bøhler Direktør, Kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Helse Sør-Øst RHF (stedfortreder for Cathrine 
Lofthus) 

Inger Økland  Forskningssjef, Helse Stavanger HF (stedfortreder for Herlof Nilssen) 

Dag Jordbru Områdedirektør legemiddelbruk, Legemiddelverket 

Bente Kristin Johansen Fagsjef, Legeforeningen (stedfortreder for Geir Riise) 

Karen Bjøro 2.nestleder, Sykepleierforbundet (stedfortreder for Eli Gunhild By) 

Helge Eide Områdedirektør interessepolitikk, KS 

Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 

Trygve Ottersen Områdedirektør, Folkehelseinstituttet (stedfortreder for Camilla Stoltenberg) 

Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 

Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

Eli Karin Fosse Direktør for Helse og velferd, Stavanger kommune 

Knut Magne Ellingsen Brukerutvalget, Helse Sør-Øst 

Ingvar Skjerve  Rådgiver yrkesseksjonen, Fagforbundet (stedfortreder for Iren Mari Luther) 

Per Kristian Vareide  Rådmann, Stavanger kommune 

Svein Holen Rådmann, Skjåk kommune 

Forfall:  

  

Iren Mari Luther Leder av yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

Lars Vorland Administrerende direktør, Helse Nord-Norge RHF 

Kjell Idar Berg Rådmann, Vestvågøy kommune 

 
Observatører og bisittere: 

Torunn Granlund Omland Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Maiken Engelstad Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 

Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Geir Bukholm Områdedirektør, Folkehelseinstituttet 
Kristian Onarheim Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF  

Sigrid Askum  Prosjektleder, KS 

 
Fra sekretariatet/Helsedirektoratet: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ida Waal Rømuld Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Carol Perez Romay Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Hanne Narbuvold Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet 

Solrun Elvik Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Kaia Tetlie Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
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Agenda 
• Godkjenning av agenda 

• Referat fra styringsgruppemøtet 07.06.18 

• Orienteringssaker: 
o Status for programmet 
o Implementeringskart, med hjerneslag som eksempel 
o Dashboard og pasientskadetall 2017 

• Drøftingssaker: 
o Drøftingssak 1: Elektronisk datafangst fra tiltakspakkene 

• Vedtakssaker: 
o Vedtakssak 1: Prosess for utvikling av handlingsplaner for pasientsikkerhet etter 2018 

• Eventuelt 

• Oppsummering og konklusjoner 

 

Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent. Til orientering ble vedtakssak 1 om videreutvikling av GTT-metoden 
vedtatt via e-post i etterkant av styringsgruppemøtet 07.06.18. 

 
Orienteringssaker 
 
Orienteringssak 1: Status for programmet  

• Programmet har mål om aktivitet i 75 prosent av kommunene, og nå er vi på 74 prosent. Den nylige 
økningen skyldes i stor grad læringsnettverk i regi av Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Nordland.  

• I høst foregår det mange opplæringsprogrammer i regi av programmet, og samtlige er fulltegnet.  

• Pasientsikkerhetskonferansen 2018 arrangeres 31. oktober og 1. november. Styringsgruppen 
oppfordres til å videreformidle informasjonen i egne organisasjoner. 

 
Orienteringssak 2: Implementeringskart, med hjerneslag som eksempel 

• Sekretariatet viste eksempel på hvordan det oppdaterte implementeringskartet kan benyttes.  

• Innspill om at noen sykehus ikke kan måle trombolyse, så dette bør reflekteres i fremstillingen.  

• Diskusjon rundt integrering av datafangst for innsatsområdene i eksisterende systemer – viktig å 
sikre at målinger er tilgjengelige og at vi er pådrivere for å sikre fortgang.  

 
Orienteringssak 3: Dashboard og pasientskadetall 2017 

• Dashboard viser at det er nedadgående trend innen flere infeksjoner, deriblant etter innsetting av 
totalprotese og keisersnitt. Alle disse er nasjonale kvalitetsindikatorer og kan ses på Helse Norge. 

• Gjennomgang av resultater fra undersøkelse av pasientskader i 2017. 7430 sykehusopphold er 
undersøkt. Funnene viser at det ikke har vært endring i omfanget av pasientskader siden 2012 
dersom vi ser på alle alvorlighetsgrader. I 2017 oppsto det pasientskade i 13,7 % av pasientopphold i 
Norge. Pasientskader, uavhengig av alvorlighetsgrad, forekom like hyppig ved norske sykehus i 
2017 som foregående år. 

• Diskusjon om hvorvidt de valgte tiltakene for programmet har gitt tilstrekkelig effekt. Innspill om at 
man fremover kan ta i bruk variasjon som et virkemiddel. Pasientsikkerhet mer inn i linjen, og det 
må kommuniseres tydelig at vi må forbedre oss på dette området. Samtidig er det viktig å få frem 
at fokus på pasientsikkerhet har økt betraktelig gjennom programmet. 

• Konklusjon: Styringsgruppen tar resultatene fra GTT-undersøkelsen 2017 til etterretning.  
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Drøftingssaker 
 

Drøftingssak 1: Elektronisk datafangst fra tiltakspakkene 
 
Presentasjon  
Presentasjon av prosjekt for etablering av elektronisk datafangst, gitt som oppdrag til Nasjonal IKT. Det ble 
lagt frem anbefalinger både på kort og lang sikt.  

 
Diskusjon 

• Tilbakemelding om at porteføljestyret i Nasjonal IKT uttrykker tvil om det er realistisk å kunne 

levere på alle de anbefalte tiltakene.  

• Styringsgruppen er urolig for at pasientsikkerhet ikke får tilstrekkelig plass i planene som nå legges, 

og ønsker å etterspørre en plan fra RHFene om hvordan dette ivaretas mens vi avventer elektronisk 

datafangst. Det påpekes at vi ikke kan vente på løsninger som ikke er her i dag.  

• RHFene påpeker at de har fullt fokus på pasientsikkerhet, og at investeringene i IKT understøtter 

dette. Fremover skal man bruke modulene man allerede har i dag, og jobbe med å få på plass best 

mulig systemer. Det må også jobbe interregionalt for å sikre at man investerer i samme grunnmur. 

• Det er viktig å snakke om felles terminologi og systemer også for kommunene, hvor det i dag er 

store utfordringer knyttet til elektronisk datafangst. 

• Sykepleierforbundet jobber i dag med både felles klassifisering og terminologi. Løfter frem at det er 

viktig å opprettholde trykk i interregionalt samarbeid og at man kopler inn kommunene.  

 
Konklusjon: 

 
Vedtakssaker 
 

Vedtakssak 1: Prosess for utvikling av handlingsplaner for pasientsikkerhet etter 
2018 
 
Presentasjon  
Etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet (HOD) har Helsedirektoratet i samarbeid med aktørene i 
pasientsikkerhetsprogrammet utarbeidet forslag til plan for arbeidet med pasientsikkerhet fra 2019.  
 
Diskusjon 

• Sekretariatet kommer tilbake med mer informasjon – vil ha en koordinerende rolle i den videre 

prosessen 

 
Styringsgruppen ser det som viktig å fortsette felles arbeid med forbedring av elektronisk datafangst i 
spesialisthelsetjenesten på kort sikt, samt forberede bedre langsiktige løsninger. Styringsgruppen ønsker 
en skisse til hvordan dette kan realiseres også i kommunehelsetjenesten. Styringsgruppen ønsker videre 
at prosjektet arbeider med å sikre lik terminologi og definisjoner på tvers av tjenestenivåer.   
 
Styringsgruppen ønsker å understreke at arbeidet med pasientsikkerhet må pågå for fullt, inkludert 
monitorering, også inntil elektronisk datafangst er på plass.  
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• Helsedirektoratet jobber med utvikling av handlingsplaner for pasientsikkerhet, som bygger på 

forslag til plan for pasientsikkerhet fra 2019. Helsedirektoratet kommer tilbake med forslag til 

nasjonal overbygning og nasjonalt kompetansemiljø, og hvordan pasientsikkerhet skal inkluderes 

som tema på sentrale møtearenaer fremover.  

• Det er ønskelig at det uttrykkes forventninger til hvordan spesialisthelsetjenesten og kommunene 

fremover kan samarbeide om pasientsikkerhetsarbeidet. Per nå står det lite i planen hvordan 

nivåene skal jobbe sammen, og dette vil være en stor fordel for pasientene.  

• Ansvar for koordinering er viktig, særlig for kommunene. Fylkeskommunene har et klart ansvar for 

koordinering, så dette bør løftes frem.  

 
Vedtak: 

 
 

 
Styringsgruppen støtter prosessen for utvikling av handlingsplaner for pasientsikkerhet, og stiller seg bak 
at alle aktører bes om å bidra inn i dette arbeidet.  

 


