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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 19. mars 2014 

Tid: 10.30 – 12.40 

Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 

Møtedeltakere: 

 

Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Lars Vorland Adm. dir., Helse Nord RHF 

Herlof Nilssen Adm. dir., Helse Vest RHF 

Peder Olsen Adm. dir., Helse Sør-Øst RHF 

Audun Fredriksen (for Geir Riise) Fagsjef, Legeforeningen 

Eli Gunnhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet 

Kjellfrid Blakstad Fagforbundet 

Pål Iden Fylkeslege, Rogaland 

Marta Ebbing (for Camilla Stoltenberg) Konstituert avdelingsdirektør EPMO, 

Folkehelseinstituttet 

Liv Arum Generalsekretær, FFO 

Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS  

Kari Skive Stuvøy Kommunalsjef, Hurum kommune (KS) 

Tor Arne Gangsø Rådmann, Ullensaker kommune (KS)  

Hege Basmo Kommuneoverlege, Samfunnsmedisinsk enhet for 
Hamar-regionen (KS) 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet 

Ivar Vollset Ass. dir., Legemiddelverket 

Forfall:  

Trond Michael Andersen Adm. dir., Helse Midt-Norge RHF 

Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

 

Observatører og bisittere: 

Maiken Engelstad Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 

Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Anne Grimstvedt Kvalvik Regional programleder, Helse Vest RHF 

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 

Øyvind Norbø Spesialrådgiver, Sykepleierforbundet 

Sigrid Askum Prosjektleder Helse og velferd, KS 
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Hilde Heimli Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

 

Fra Kunnskapssenteret: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Magne Nylenna Direktør, Kunnskapssenteret 

Anne Karin Lindahl Avdelingsdirektør, Avd for kvalitet og 

pasientsikkerhet – Nasjonal enhet for 

pasientsikkerhet 

Johnny Advocaat-Vedvik Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Kristine Walther Longva Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Marianne Bretteville Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 

 

 

 

 
Agenda 

 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 28.11.13 

 
Orienteringssaker: 

1. Status for programmet v/sekretariatet 

2. Status for programmet i RHFene 

3. Status for programmet i kommunene 

 
Drøftingssaker: 

1. Videre prosess for utarbeidelse av programstrategi 

2. Ledersamling 

3. Programmets høstsamling 

 
Vedtakssak: 

1. Forslag til budsjett for 2014 

2. Fagrådet for pasientsikkerhetsprogrammet 

 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 
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Agenda og referat 
Hege Basmo, Helge Eide, Tor Arne Gangsø og Jan Fredrik Andresen ble ønsket velkommen som 

nye medlemmer av styringsgruppen. 

 

Bjørn Guldvog spilte inn til agendaen at han ønsket å trekke vedtakssaken Forslag til budsjett 

for 2014. Det har vært krevende å få på plass et budsjett det er enighet om. Styringsgruppen 

vil bli forelagt et nytt budsjettforslag til formell behandling så raskt som mulig.  

 

Utover dette ble agendaen og referat fra forrige møte godkjent.  
 

 
Orienteringssaker 
 

1. Status for programmet v/sekretariatet 

Presentasjon: 

Fundamentet ved overgang fra kampanje til program er godt: 

 Alle helseforetak er i gang med alle innsatsområdene.  

 52 % av kommunene er i gang med relevante tiltak. 

 800 team registrerer målinger i programmets database. 

 Cirka 75 000 helsepersonell og ledere er involvert i programmet. 

 Cirka 12 000 har deltatt på læringsnettverk, kurs og samlinger. 

 

Ansettelser i sekretariatet 

Alle stillinger i sekretariatet har i kampanjen vært midlertidige. Det er nå lyst ut 13 faste 

stillinger til sekretariatet for programmet som har fått cirka 250 søkere. Intervjuer pågår og 

prosessen skal være ferdig rundt påske. Det vil gå med en del tid til ansettelsesprosessen og 

opplæring av nye medarbeidere. Dette vil trolig påvirke de planlagte aktivitetene i 

sekretariatet noe.   

 

KriseApp i samarbeid med Sørlandet sykehus 

Sekretariatet har sammen med Sørlandet Sykehus utviklet en app for krise- og mestringsplan 

tilpasset iphone og Android. Appen er et gratis verktøy for pasient/bruker hvor de kan 

identifisere sine faresignaler og løsningsstrategier. Sørlandet Sykehus er faglig ansvarlig. 

Appen vil være tilgjengelig fra april 2014. 

 

Samarbeid med Legeforeningen/Helse Vest om prosjekt Trygge fødsler 

Trygge fødsler er et innsatsområde i mange andre kampanje/programland. Legeforeningen 

organiserte første gang et forbedringsprosjekt vedrørende keisersnitt i 1998-1999. 

Legeforeningen planlegger nå et nytt tverrfaglig forbedringsprosjekt som skal vurdere 
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gjeldende praksis opp mot Helsedirektoratets retningslinjer, Norsk gynekologisk forenings 

veileder samt faglig konsensus. Helse Vest er også i planlegging av et regionalt prosjekt innen 

fødselsomsorgen. Sekretariatet vil følge de to prosjektene for å bidra til harmonisering og for 

å trekke erfaringer inn mot et potensielt nytt innsatsområde i programmet. Sekretariatet vil 

også bistå Legeforeningen i gjennomføringen av prosjektet. 

 

Folkehelseinstituttet kommenterte at instituttet har mye data på keisersnitt som kan tas inn i 

prosjektet hvis ønskelig.  

 

Sluttrapport for kampanjen 

Sekretariatet arbeider nå med sluttrapporten for kampanjen. Rapporten utarbeides i tett 

samarbeid med de regionale helseforetakene, utviklingssentrene og helseforetakene, som alle 

vil bidra med konkrete egne resultater. Rapporten skal stå ferdig til neste 

styringsgruppemøte. Styringsgruppen og fagrådet vil få tilsendt rapporten på høring i forkant. 

 

Akuttpsykiatriprisen 2014 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging har tildekt akuttpsykiatriprisen til Ewa 

Ness og Fredrik Walby for deres arbeid med innsatsområdet forebygging av selvmord.  

 

Pasienttryggleikskonferanse i Helse Vest 
Da kampanjen ble planlagt i 2010 tegnet sekretariatet et fremtidsbilde av hvordan 

pasientsikkerhetsarbeidet skulle være i fremtiden. Et av områdene som ble definert var at 

direktører og toppledere skulle monitorere pasientsikkerhetsarbeidet, løfte frem gode 

pasientsikkerhetstiltak, etterspørre aktiviteter og anerkjenne resultater. På dag 2 under 

pasienttryggleikskonferansen i Helse Vest ble det tydelig at HF-direktørene i Helse Vest har 

kommet dit, da de presenterte sine pasientsikkerhetsprosjekter. I tillegg ble 

pasientsikkerhetsprisen delt ut til seksjonsoverlege Martin Kurz for sitt arbeid med 

innsatsområdet hjerneslag, som er et i programmet. 

Program for veiledersamling 24.-25. april 
Programmet for veiledersamlingen ble presentert. Samlingen er et tiltak for å bygge nettverk 

mellom de som har en pådriver- og veiledningsrolle i programmet, bygge kompetanse om 

veiledningsrollen, forbedringsarbeid, måling og spredning 

Kartlegging av pasientskade ved Global Trigger Tool (GTT) 

Sekretariatet minnet om datoen for den årlige samlingen for alle team i foretakene som 

jobber med kartlegging av pasientskade (GTT), 25. april 2014. Det er viktig for videre 

fremdrift og kvalitetssikring av denne kartleggingen at alle team stiller. RHF-direktørene ble 

oppfordret til å videreføre denne oppfordringen til HFene. 
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Oppsummering: 

Guldvog oppsummerte at det er mye god aktivitet, og at det er viktig at styringsgruppen 

gjennomgående er opptatt av å etterspørre resultater. Verdier som skapes i 

kampanjen/programmet må synliggjøres, så også i sluttrapporten for kampanjen.  

 

 

2. Status for programmet i RHFene 

De administrerende direktørene og programlederne ved RHFene presenterte status for egne 

foretak. Det er jevnt over høy aktivitet i foretakene. Alle er i gang med å oppsummere GTT-

tall for 2013 samt i planlegging eller gjennomføring av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. 

Helseforetakene har signalisert at de trenger 2014 og deler av 2015 til å spre samtlige 

innsatsområder på en god måte. 

 

I Helse Sør-Øst er tiltakspakken for trygg kirurgi implementert stort sett overalt. I foretak som 

Telemark og Vestre Viken jobbes det svært godt. Mange av målingene er manuelle og 

ressurskrevende, og det arbeides derfor med å tilrettelegge på en bedre måte. En viktig 

oppgave fremover er oppfølging av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.  

 

I Helse Vest har mange kommet langt med spredningsarbeidet. Innenfor målinger arbeides det 

med å få automatisert innhenting av data. Gjennom det regionale 

pasientsikkerhetsprogrammet jobbes det i tillegg med prosjekter innenfor ortopedi og 

gastrokirurgi. Det planlegges også prosjekter innenfor kreft og suicid.  

 

I Helse Nord jobbes det spesielt godt på Nordlandssykehuset, som startet arbeidet før 

pasientsikkerhetskampanjen. Pasientsikkerhet er en av hovedsakene på hvert styremøte. På 

UNN skal innsatsen intensiveres i 2014. Spredningsarbeidet tar noe lengre tid enn i andre 

regioner, men det går bra der man er i gang.   

 

I Helse Midt er man i gang med alle tiltakspakkene på alle sykehusene, med en hovedsatsning 

på trygg kirurgi og samstemming. Det er vedtatt å organisere pasientsikkerhetsarbeidet i et 

regionalt program etter samme modell som Helse Vest, med mål om å få mer kraft i 

implementeringen og bedre koordinering med andre pasientsikkerhetsinitiativ.  

 

Diskusjon: 

Guldvog kommenterte at det vil være interessent å se tall også på sykehusnivå, fremfor kun 

på foretaksnivå. Det er ønskelig å adressere denne diskusjonen på et tidspunkt.  
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3. Status for programmet i kommunene 

Det er høy aktivitet i kommunene. På landsbasis deltar 222 av 428 kommuner i programmet, 

det vil si 52 %. Utviklingssentrene spiller en viktig rolle i spredningsarbeidet. Flere 

eksisterende læringsnettverk planlegger nye samlinger, og nye nettverk startes opp. 

Sekretariatet bidrar i samtlige nettverk med foredrag og gjennomgang av tiltakspakkene, 

forbedringsarbeid og måling. Flere store bykommuner har først jobbet med spredning internt i 

kommunen, deretter med spredning til andre kommuner i fylket. Kommuner som Bergen og 

Sandefjord er i gang med å implementere nye tiltakspakker. I tillegg til spredningsarbeidet 

drevet av utviklingssentrene er sekretariatet i gang med å bygge opp trygg/pasientsikker 

kommune sammen med pilot Tønsberg kommune. Prosjektet skal involvere hjemmetjeneste, 

sykehjem og fastleger i arbeidet med tiltakspakkene samt ledere som helse- og sosialsjef og 

rådmann i organiseringen og oppfølgingen av arbeidet.  

 

Diskusjon: 

KS er positivt overrasket over at pasientsikkerhetsarbeidet har spredt seg så raskt i 

kommunene.  

 

 

Drøftingssaker 

 

1. Videre prosess for utarbeidelse av programstrategi 

Presentasjon: 

Sekretariatet presenterte hvordan styringsgruppens innspill til strategien arbeides inn i 

strategidokumentet. Noen av prosessene er tidkrevende, som tallfesting av mål. Sekretariatet 

samarbeider med miljøer i Kunnskapssenteret og Folkehelseinstituttet om dette. Sekretariatet 

vil gå en grundig prosess med Fagrådet for å få deres innspill til strategien.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen stilte seg bak prosessen for ferdigstilling av strategien. Flere ga uttrykk for at 

det er ønskelig med en høringsrunde etter samme modell som under strategiarbeidet høsten 

2013. Det kom i tillegg noen ytterligere innspill til innholdet i strategien: 

 

 Implementering og forankring i styringslinjene i kommunene 

 Samhandling mellom kommuner og helseforetak, kobling til samhandlingsreformen 

 Tydeliggjøre og beskrive hvordan pasientsikkerhetsarbeidet er et ordinært linjeansvar  

 Brukerorientering bør ikke omtales som et særskilt område, men være en naturlig del 

av alle aktiviteter 

 Prosess for valg av innsatsområder 

 Kobling til Helsetilsynets hovedsatsninger: læring, kommunikasjon og kompetanse 
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 Hvordan ivareta både brukere og befolkningen 

 

Sekretariatet vil invitere til bilaterale dialogmøter når et nytt utkast foreligger.  

 

 

2. Ledersamling 

Presentasjon: 

Sekretariatet presenterte programmet for ledersamlingen 4. juni 2014. Sekretariatet ønsker å 

dele ut programmets pasientsikkerhetspris under samlingen. Kandidaten til prisen ble 

presentert. Sekretariatet ba om styringsgruppens hjelp til å spre budskapet om samlingen til 

ledere i foretakene og kommunene.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ga støtte til årets kandidat, men ønsker at det til neste prisutdeling nedsettes 

en egen priskomité til å forvalte ordningen.  

 

 

3. Programmets høstsamling 

Presentasjon: 

Sekretariatet presenterte bakgrunnen for høstsamlingen og forslag til program 27.-28. oktober 

2014. Samlingen skal erstatte læringsnettverkene i programmet, og retter seg primært inn 

mot nye team. Fra og med 2015 er planen å arrangere én høstsamling og én vårsamling i året.  

 

Diskusjon: 

Det ble diskutert hvordan programmet kan gjøres relevant for kommunene og hvorvidt 

engelskspråklige foredragsholdere kan bli en utfordring. Forholdet mellom høstsamlingen og 

pasientsikkerhetskonferansen ble kommentert. Det er ønskelig å vurdere hvor mange ulike 

konferanser om pasientsikkerhet helsemyndighetene bør initiere.       

 

 
Vedtakssak 
 
Fagrådet for pasientsikkerhetsprogrammet 

Presentasjon: 

Sekretariatet beskrev prosessen for å finne medlemmer med relevant kompetanseprofil og 

presenterte forslaget til fagråd. Det har blitt spilt inn mange gode kandidater, men det er 

fortsatt behov for en styrking på kommunesiden. Geir Bukholm er anbefalt som leder av 

fagrådet. Det har også kommet forslag på en fagperson som kan dekke kompetanseområdet 

risiko- og sikkerhetstenkning fra annen bransje.  
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Diskusjon: 

Det var enighet om at fagrådet må suppleres med flere fagpersoner fra kommunesiden. Det 

ble åpnet for at FFO kan stille med stedfortreder.  

 
Vedtak: 

 

 

Guldvog fikk ansvaret for å sammen med sekretariatet konkludere raskt slik at fagrådet kan gå 

i gang med sitt arbeid. KS sine representanter i styringsgruppen vil bli involvert i dette 

arbeidet. Fagrådet vil deretter bli innkalt til første møte 29. april 2014. 

 

 

 
Neste styringsgruppemøte er 19. juni 2014. 
 


