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Følgebrev til revidert strategi 2014–2018 

Sist oppdatert: 29. august 2016 

 

Følgende prosessdokument er et vedlegg til den reviderte versjonen av 

Pasientsikkerhetsprogrammets strategi for 2014–2018. Større endringer fra den 

opprinnelige strategien, samt nye vedtak beskrives her. Endringer i ordlyd og andre 

mindre justeringer uten innvirkning på strategiens overordnede retning omtales 

ikke. 

 

Programmets strategi for 2014–2018 la opp til en revidering av strategien midtveis i 

programperioden. En revideringsprosess ble derfor iverksatt i begynnelsen av 2016, 

og ferdigstilles september 2016. Hensikten med denne revideringen har ikke vært å 

utarbeide en ny strategi eller retning for programmet, men å justere den 

opprinnelige strategien basert på erfaringer de ulike aktørene i programmet har 

gjort seg underveis. Revidering har blant annet støttet seg på funnene fra Deloittes 

følgeevaluering, innspill fra IHI, KS, diskusjoner i Fagrådet og vedtak i 

Styringsgruppen. Innspill har også blitt innhentet fra andre aktører i og utenfor 

programmet. 

 

For å sikre en jevn, solid overgang til varige strukturer og styrke innsatsen i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten er det nødvendig å frigjøre ressurser. 

Styringsgruppen har derfor vedtatt en rekke føringer som ligger til grunn for 

revideringen: 

 

 GTT går over i drift, og overføres til linjeaktivitet i Helsedirektoratet 

 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen samordnes med 

medarbeiderundersøkelsen/HMS og ansvaret for gjennomføring flyttes til de 

regionale helseforetakene 

 Sekretariatet får hjelp fra øvrige avdelinger i Helsedirektoratet til å 

videreutvikle dashboard for spesialisthelsetjenesten og utvikle dashboard for 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 For å styrke styringen av programmet blir det som tidligere het «fargekartet» 

utviklet til et implementerings- og spredningskart 

 Ansvaret for forskning og utdanning legges i større grad på relevante aktører 

utenfor programmet 

 Dato 

29.08.2016 
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 For å styrke varige strukturer overføres ansvar for Extranet til regionale og 

lokale programledere. Eksisterende innsatsområder fra kampanjeperioden 

(inkludert spredning og revidering) overføres til de regionale helseforetakene. 

 Som en del av revideringen fjernes delstrategiene fra den opprinnelige 

strategien, og relevant innhold i delstrategiene legges inn i den reviderte 

strategien. 

 

Som omtalt i styringsgruppemøtet 10. juni har sekretariatet, basert på læring fra 

arbeidet med programmet, kommet med to ytterligere forslag: 

 

 Innføring av tiltak for behandling av hjerneslag overføres til det samlede 

arbeidet på feltet i Helsedirektoratet 

 Ansvar for læringsnettverk for «forebygging av overdosedødsfall etter 

løslatelse fra fengsel» overføres til Kriminalomsorgsdirektoratet 

 

Ovennevnte føringer omtales kun på et overordnet nivå i strategien, men vil tas ut i 

form av konkrete handlingsplaner som utarbeides i etterkant av at revidert strategi 

er vedtatt. 

 

I det følgende kommenteres de viktigste endringene i den reviderte strategien 

kapittelvis. 

 

 

 

** 

  



 

3/8 

1. Visjon 

1.1 Fremtidsbildet 

Spesifisering av at pasienten, brukeren og pårørende omtales som pasient/brukeren 

i strategidokumentet lagt til. Endringene er gjennomgående i hele strategien. 

 

2. Oppdraget 

2.1 Oppgaven 

Første avsnitt: Tydeliggjøring av at programmet skal bidra til å øke innsatsen i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vedtatt i styringsgruppen at programmet 

skal øke innsatsen mot kommunal helse- og omsorgstjeneste i siste del av 

programperioden. 

 

Andre avsnitt: Utvides for å ivareta vedtak i Styringsgruppen om å frigjøre ressurser 

som kan brukes til å øke oppmerksomheten mot den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, samt sikre en jevn og solid overgang til varige strukturer. 

Tydeliggjøring av at endringene må gjennomføres i tett dialog med aktørene for å 

sikre at viktige deler av programmet ikke svekkes. 

 

Tredje avsnitt: Gjennomgående endring av begrepsbruk i strategien fra 

«implementert» til «teste, implementere og spre», en begrepsbruk som er mer i 

tråd med IHIs definisjon. 

 

2.2 Organisering 

Kapittelet utvides for å synliggjøre flere viktige aktører i programmet, som ikke er 

lokalisert sentralt. Dette gjøres med den hensikt å vise mer av bredden av innsatsen 

til programmet.  

 

For å demonstrere styrkningen av den kommunale satsningen legges et 

underkapittel om organiseringen i kommunal helse- og omsorgstjeneste til. 

 

3. Prinsipper for programmet 

Begrepsbruken brukerorientering endres gjennomgående til brukermedvirkning 

ettersom brukermedvirkning har blitt mer innarbeidet ord i norsk helsevesen, og er 

begrepet Helsedirektoratet bruker for å beskrive prinsippet. 
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Endring i begrepsbruk fra kompetanse til kompetansebygging innen 

pasientsikkerhet og forbedringsarbeid for å ytterligere klargjøre mandatet til 

programmet.  

 

3.1 Brukermedvirkning 

Kapittelet omarbeides for å tydeliggjøre viktigheten av brukermedvirkning i 

pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid, og for å synliggjøre programmets innsats 

for å teste, implementere og spre konkrete tiltak. 

 

Som et resultat av at samtlige delstrategier kuttes hentes elementer fra 

delstrategien om brukermedvirkning inn i hovedstrategien. 

 

3.2 Kompetanse i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid 

Innsatsen på forbedringsarbeid styrkes i programmets siste periode. Det reflekteres 

i utvidelsen av avsnittet for å synliggjøre innsatsen som gjennomføres av 

programmet. Kompetansebygging innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid 

vektlegges. 

 

4. Målsettinger for programmet 

4.2 Tallfesting av mål 

Tidligere kapittel 4.2 «Målsetting for implementering» flyttes til kapittel 4.3 og får 

nytt navn «Målsetting for implementering og spredning». Tidligere kapittel 4.3 

«Tallfesting av mål» flyttes opp til kapittel 4.2 for å skape bedre sammenheng 

mellom overordnede målsettinger og tallfesting av mål. 

 

Nytt avsnitt om Dashboard er lagt til. 

 

Sekretariatet anbefaler at målsettinger overvåkes ved hjelp av eksisterende 

nasjonale kvalitetsindikatorer der det er mulig. Disse indikatorene er kvalitetsikrede, 

enklere tilgjengelig og vil lette arbeidet med å følge programmets utvikling. 

Begrepet «nasjonale indikatorer» endres derfor gjennomgående til «nasjonale 

kvalitetsindikatorer». 

 

Klargjøring av referanseår. For å sikre nok datapunkter utvides måleperioden for 

alle indikatorer til å gjelde fra 2010, da pasientsikkerhetskampanjen startet og der 

relevante data er tilgjengelig. 
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Det er gjort endring på struktur og beskrivelser av tallfestede mål for at det skal 

samsvare med de nasjonale kvalitetsindikatorene som legges til grunn. 

 

Når det gjelder justering av tallfestede mål på infeksjoner, 30-dagers 

overlevelse og pasienterfaringer, avventer sekretariatet vurderinger og 

anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. FHI har fått i oppdrag å vurdere hvor 

langt programmet er kommet i måloppnåelse på de ulike indikatorene, og 

anbefale realistiske målsettinger for gjenstående periode. 

 

Mål om å «redusere pasientskader med 25 prosent fra 2012» endres til: «Ved 

utgangen av 2018 skal «andel pasientopphold med minst én pasientskade, alle 

alvorlighetsgrader (E-I)» reduseres til 12 prosent. Det tilsvarer en 25 prosents 

reduksjon fra 2010-nivået som var på 15,9 prosent». 

 

Fjerning av målsetting om redusere «andel postoperative infeksjoner i 

operasjonsområdet (dype infeksjoner og organ/hulrom-infeksjoner) etter 

hjerteoperasjoner». Endring skyldes at bypassoperasjoner kun skjer ved seks av 

landets sykehus. Sekretariatet er i tvil om dette er en målsetting som er 

representativ for den generelle pasientsikkerheten i landet. 

 

Fjerning av målsetting om redusere «andel urinveisinfeksjoner» målt ved NOIS-

PIAH sykehjem. Endring skyldes at programmet ikke har tiltak for å redusere 

urinveisinfeksjon for pasienter uten kateter i sykehjem, og at det ikke eksisterer 

data for urinveisinfeksjoner med kateter før 2015. I tillegg finnes ikke en nasjonal 

kvalitetsindikator for urinveisinfeksjon i sykehjem. 

 

For å tydelig vise til hvilken indikator som legges til grunn endres formuleringer på 

mål for pasientsikkerhetskultur.  

 

Begrepene «modent teamarbeidsklima» og «modent sikkerhetsklima» innføres. 

Modent betyr at minimum 60 prosent av medarbeiderne gir høy score (over 75 på 

en skala fra 0-100) på sikkerhets- eller teamarbeidsklima i sin enhet. Det 

harmonerer med føringer i arbeidet med samordning av 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. 

 

Mål for deltakelse i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen endres fra å gjelde for 

total svarandel på helseforetaksnivå til å gjelde svarandel på enhetsnivå. Det er 

denne svarandelen som har betydning for gyldigheten av resultatene. 
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4.3 Målsetting av implementering og spredning 

I spesialisthelsetjenesten endres formuleringen «innsatsområder igangsatt i 

kampanjeperioden» til «relevante tiltakspakker i programmet». Fristen utvides fra 

2016 til 2018. 

 
Det konkretiseres at testing, implementering og spredning av innsatsområder i 

spesialisthelsetjenesten skal måles ved å følge utvalgte prosessindikatorer i 

tiltakspakkene.  

 

Selv om det er viktig med ambisiøse mål, erkjennes det at full spredning til landets 

428 kommuner vil kreve en arbeidsinnsats og ressursbruk som strekker seg ut over 

programmets nåværende rammer. Å arbeide etter mål som ikke oppfattes som 

realistiske kan ha en demotiverende effekt. Styringsgruppen har derfor besluttet å 

justere målet for spredning i kommunene. 

 
Vedtak om nytt mål for den kommunale helse- og omsorgstjenesten er at minimum 

ett innsatsområde igangsettes i minimum en relevant enhet/avdeling i 75 prosent 

av norske kommuner innen utgangen av 2018.  

 

Strategien oppdateres til å inkludere føring fra Styringsgruppen som ønsker bedre 

oversikt over det systematiske pasientsikkerhetsarbeidet som allerede foregår i 

kommunene. 

 

I tillegg innføres en ny kvalitetsindikator som overvåker kommunenes arbeid med 

legemiddelgjennomgang. Endelig mål settes etter at sekretariatet har kartlagt 

dagens status. 

 

5. Videreføring i spesialisthelsetjenesten 

Nye innsatsområder har vært vurdert. De nye innsatsområdene som innføres 

presenteres i revidert strategi. Innenfor programperioden vil ikke flere nye 

innsatsområder utredes. 

 

Avsnitt to klargjør at sekretariatet har ansvar for utvikling av innsatsområder, 

pilotering av tiltakspakker og gjennomføring av læringsnettverk. De regionale og 

lokale helseforetakene har hovedansvaret for å teste, implementere, spre samtlige 

relevante tiltakspakker i sine organisasjoner. Fristen endres fra 2016 til 2018. 
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Avsnitt tre legges til for å tydeliggjøre ansvarsområder som overføres til nye 

områder, som et ledd i å sikre varige strukturerog frigjøre kapasitet til en gradvis 

økning i innsatsen innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 

6. Videreføring i kommunal helse- og omsorgstjeneste 

Tydeliggjøring av kommunenes rolle og henvisning til lovkrav for å vise at 

programmet kan være et bidrag til kommunene i jobben med å etterfølge kravene i 

loven. 

 

Oppdatering av målsetting i henhold til endringer under punkt 4.3. 

 

6.1 Ledelsesforankring 

Utvidelse av første avsnitt for å understreke at programmet vil øke innsatsen for å 

forankre sitt arbeid på ledernivå i kommunene og i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.  

 

Tydeliggjøring av hvordan programmets målinger vil legges opp for å omfavne de 

behov kommuneledelsen selv opplever i sitt daglige arbeid. 

 

6.2 Pasient- og brukersikre kommuner 

Oppdatering av begrepsbruk fra Pasientsikre til Pasient- og brukersikre kommuner. 

 

Rådmann eller kommunaldirektør vil inngå i Styringsgruppen for å sikre god 

informasjonsflyt og eierskap i de gjeldende kommunene. 

 

6.3 Samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Tydeliggjøring av Utviklingssentrenes rolle i nasjonale og fylkesvise læringsnettverk 

lagt til. 

 

6.4 Fylkesmannen 

Nytt avsnitt om Fylkesmannen legges til for å gi retning til økt innsats mot 

kommunesektor og vektlegging av lederforankring innen kommunale helse- og 

omsorgstjenester.  

 

6.5 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

Avsnitt om at spørreskjemaet for pasientsikkerhetskultur er validert til bruk i 

legekontor, samt at programmet i samarbeid med Legeforeningen skal ta stilling til 

om undersøkelsen skal tilbys ved landets legekontor, er tatt ut fordi dette er 
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gjennomført. Konklusjonen er at det ikke er den mest egnende metoden for å drive 

forbedring av pasientsikkerhetskultur på legekontor, da enhetene er så små.  

 

6.6 Øvrige aktiviteter  

Klargjøring av sekretariatets rolle for å stimulere til bruk av farmasøytenes 

kompetanse i videre arbeid med pasientsikkerhet. 

 

7. Kommunikasjon 

Ny innledning, med en presisering av de to dimensjonene innen kommunikasjon i 

pasientsikkerhetsarbeidet, lagt til. 

 

7.1 Kommunikasjon og pasientsikkerhet 

Konkrete eksempler på tiltak som Visittstolen, pasienthåndboken Bare spør og 

læringsnettverk for brukermedvirkning lagt til. 

 

7.2 Programmets kommunikasjonsarbeid 

Setning om utvikling av egen kommunikasjonsstrategi utgår som følge av 

programperiodens korte gjenstående tid. 

 

8. Forskning og utdanning 

Ny innledning og tydeliggjøring av rollefordeling. 

 

8.1 Forskning på pasientsikkerhet og forbedringsarbeid 

Tydeliggjøring av at programmet skal bidra til en styrking av den forskningsbaserte 

kunnskapen om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid og at programmets 

sekretariat ikke selv skal drive forskning. 

 

8.2 Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i helsefaglige utdanninger 

Avsnitt om at programmet vil ta initiativ til samarbeid med Universitets- og 

høyskolerådet og utdanningsinstitusjonene på den ene siden og samarbeid med 

studentene og studentforeningene/-organisasjonene på den andre siden går ut. 

 

9. Aktuelle nye innsatsområder 

Kapittelet utgår i sin helhet ettersom ingen nye innsatsområder, utover de som 

allerede igangsatt, vil bli innført i løpet av den siste delen av programperioden. 


