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Referat fra styringsgruppemøte 21. mars 2018 
Tid: 10.00 – 13.00 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1601 
Møtedeltakere: 
 
Fra styringsgruppen: 
Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 
Kristian Onarheim Assisterende fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF (stedfortreder for Stig 

Slørdahl) 
Pål Iden Assisterende fagdirektør, Helse Vest RHF (stedfortreder for Herlof Nilsen) 

Synnøve Seringstad Regional programleder, Helse Vest RHF (stedfortreder for Pål Iden) 

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

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen  
Øyvind Nordbø Spesialrådgiver, Sykepleierforbundet 
Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS   
Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 
Trygve Ottesen Områdedirektør, Folkehelseinstituttet (stedfortreder for Camilla Stoltenberg) 
Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 
Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  
Knut Magne Ellingsen Brukerutvalget, Helse Sør-Øst 

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

Kjell Idar Berg  Rådmann, Vestvågøy kommune 

Svein Holen  Rådmann, Skjåk kommune 

Endre Sandvik  Kommunaldirektør byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, Oslo 
kommune 

Forfall:  
Ivar Vollset Assisterende direktør, Legemiddelverket 
Iren Mari Luther Nestleder for seksjon for helse og sosial, Fagforbundet 
Lars Vorland  Adm. dir., Helse Nord RHF 

Eli Gunhild By Leder, Sykepleierforbundet 
Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

Per Kristian Vareide Rådmann, Stavanger kommune 

 
Innledere: 
Kari Anette Os Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Akershus 
Hanne Narbuvold Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet 
Rolf Gunnar Jørstad Norsk Pasientskadeerstatning 
 
Observatører og bisittere: 
Cecilie Mo Batalden  Kommunetjenesteavdeling, Helse- og omsorgsdepartementet 
Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 
Geir Bukholm Folkehelseinstituttet 
Sigrid Askum KS 
Øystein Flesland Avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet 
 
Fra sekretariatet: 
Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 
Ida Waal Rømuld Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
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Solrun Elvik Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Carol Perez Romay Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Kaia Tetlie Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

 
Agenda 

• Godkjenning av agenda 
• Referat fra styringsgruppemøtet 09.11.17 
• Orienteringssaker: 

o Status for programmet 
o Status i spesialisthelsetjenesten, inkludert undersøkelsen ForBedring 
o Status i kommunene 
o NPE - Erfaringer med pasientskader   

• Drøftingssaker: 
o Drøftingssak 1: Pasientskader i Norge målt med Global Trigger Tool – videreutvikling av 

metode 
o Drøftingssak 2: Styringsgruppens overordnede anbefalinger for videreføring av 

pasientsikkerhetsprogrammets arbeid   
• Vedtakssaker: 

o Vedtakssak 1: Godkjenning av mandat og prosess for utarbeidelse av plan etter 2018 
• Eventuelt 
• Oppsummering og konklusjoner 

 
Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent. Bjørn Guldvog orienterte om omorganisering i Helsedirektoratet. Ny 
organisering trådte i kraft 1. mars 2018, og pasientsikkerhetsprogrammet videreføres i ny avdeling for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, som også inkluderer meldeordningen. 
 
Orienteringssaker 

• Lederpris for pasientsikkerhet er endret til Forbedringspris, og utdelingen er flyttet fra 
Helsekonferansen til Pasientsikkerhetskonferansen. 

• Pasientsikkerhetskonferansen 2018 vil finne sted 31. oktober og 1. november på the Qube.  
• Orientering fra de regionale helseforetakene om status for innsatsområdene. Generelt sett er flere 

enheter i gang med de nye innsatsområdene. Helse Vest har gjennomgått om det er kvalitet i innføring 
av sjekkliste for trygg kirurgi, og skal gjøre det samme på flere innsatsområder i løpet av 2018. Bjørn 
Guldvog ba RHFene om å sende styringsgruppen en skriftlig vurdering av status og utvikling.  

• Den nye undersøkelsen ForBedring ble gjennomført i spesialisthelsetjenesten i første kvartal. Totalt 
ble 126 000 spørreskjema sendt ut, og svardeltakelsen i alle RHFene ligger på rundt 70% eller høyere. 
Styringsgruppen er entusiastiske og ser frem til resultatene fra undersøkelsen. 

• Orientering om status i kommunene. Programmet samarbeider tett med Utviklingssenter for sykehjem 
og hjemmetjenester (USHT) i alle fylkene, og har også en egen satsing på pasient- og brukersikre 
kommuner. 67 prosent av norske kommuner arbeider med minimum ett innsatsområde.  

• Orientering fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om pasientskader. Systemsvikt er viktigste årsak 
til å få erstatning. NPE har mye erfaring og datamateriale om pasientskader, men har ikke selv 
ressurser til å drive analyse av eget materiale. NPE kan stille materialet til rådighet for andre aktører, 
og med pasientenes samtykke er det mulig å gjøre gode analyser.  
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Drøftingssaker 
 
Drøftingssak 1: Pasientskader i Norge målt med Global Trigger Tool – 
videreutvikling av metode 
 
Presentasjon  
Global Trigger Tool (GTT) er metoden som identifiserer flest pasientskader. Slik undersøkelsen gjennomføres 
i Norge per i dag, er den ikke egnet til sammenligning mellom helseforetak/sykehus. Det er derfor et ønske om 
å videreutvikle undersøkelsen slik at det er mulig å mellom foretak. Dette vil være nyttig for inkludering i 
nasjonalt kvalitetsindikatorsystem, hvor nasjonale tall er lite egnet.  
 
For å videreutvikle metoden anbefales det at Helsedirektoratet utreder hensiktsmessig innrapportering av 
faktorer som kan ha betydning for at det oppstår en pasientskade for å kunne gjøre en risikojustering av 
estimatene. Videre anbefales etablering av et interregionalt prosjektsamarbeid med følgende formål: 

• Utrede automatisering av søk etter triggere i journaler 
• Utrede antall journaler som skal gjennomgås 
• Teste interrater-reliabilitet (IRR) mellom GTT-team fra ulike helseforetak og over tid 
• Utrede implementering av GTT innenfor psykisk helsevern, rus, sykehjem og fastlege 

 
Diskusjon 

• RHFene er innstilte på å bidra i arbeidet og i en interregional prosjektgruppe.  
• Enighet om å etablere interregionalt prosjektsamarbeid som utarbeider et prosjektforslag som legges 

frem for styringsgruppen på neste møte.  
• Prosjektet bes om å drøfte problemstillingene rundt GTT som ble presentert i saksfremlegget.  
• Innspill fra Helse Midt om at det er krevende å jobbe med automatisering, grunnet mangel av 

ressurspersoner til utvikling av datasystemet.  
• Det har vært en pilot i Helse Midt på bruk av GTT innen psykisk helsevern, og det er interesse for å 

diskutere hvordan man går videre med undersøkelsen i psykisk helsevern og kommunene.  
• Helsedirektoratet vil utrede hvordan GTT-undersøkelsen kan tas videre innen kommunale 

helsetjenester og kontakte relevante aktører rundt dette arbeidet. Kommunene vil få mulighet til å 
uttale seg, ettersom det ikke er forventet at den interregionale gruppen skal ta stilling til dette. 

 
Konklusjon  
Styringsgruppen slutter seg til anbefalingene og gir Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide prosjektforslag 
som legges frem for styringsgruppen på styringsgruppemøte 07.06.18.  
 
Drøftingssak 2: Styringsgruppens overordnede anbefalinger for videreføring av 
pasientsikkerhetsprogrammets arbeid   
 
Presentasjon  
Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 går mot slutten. Styringsgruppen har tidligere diskutert 
hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal videreføres når programmet er ferdig, og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide forslag til plan for 
pasientsikkerhetsarbeidet fra 2019.  
 
Spørsmål til drøfting:  

• Bør målene til pasientsikkerhetsprogrammet videreføres? 
• Hvilke områder i pasientsikkerhetsprogrammet bør videreføres eller avsluttes? 
• Hvordan ivaretar vi kommuneperspektivet godt nok fremover? 
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Diskusjon 
• Legeforeningen og Sykepleierforbundet understreker at de er veldig fornøyd med programmet, og har 

sammen tatt opp med HOD at programmet bør videreføres. Begge organisasjonene ønsker at 
programmet videreføres etter 2018. Det fremheves at programmet har bidratt til forankring på tvers, 
og at følgeevalueringen viser at det er en forventning om at programmet og arbeidet skal videreføres.  

• Innspill om at programmet har vært veldig viktig i årene som har gått. I løpet av denne tiden har det 
kommet på plass flere instanser som jobber med pasientsikkerhet. Det vil fremover være synd å gå 
glipp av mulighetene for samordning, så man kan tenke seg et nasjonalt råd for pasientsikkerhet, som 
tar opp alle aktørenes ansvarsområder. 

• Helsedirektoratet har planer om å etablere et sektorråd, og det kom innspill om at det er fornuftig, 
også at det tar opp flere spørsmål i tillegg til pasientsikkerhet. Samtidig uttrykker flere i 
styringsgruppen bekymring for at fokus på pasientsikkerhet blir borte dersom sektorrådet skal erstatte 
styringsgruppen.  

• Det er nødvendig med bedre samhandling mellom sykehus og kommune. På dette feltet kan 
fylkeslegene bidra.  

• Vegvesenet har i flere år hatt nullvisjon for skader i trafikken. Det har et viktig redskap, og det er først 
nå man tror det er mulig å oppnå. Flere i styringsgruppen uttrykker støtte for nullvisjon for 
pasientskader, slik at man har noe å strekke seg etter. 

• Det er viktig at vi har noen nasjonale mål for pasientsikkerhet, og det trenger ikke være knyttet til et 
program. Målene bør være tydelig politisk kommunisert. 

• Innspill fra FFO om at programmet har vært veldig bra og man har fått gjort mye. Det gjenstår 
imidlertid å sikre varige strukturer og at pasientsikkerhet kommer inn i linjene også i 
kommunesektoren. Siden dette fortsatt gjenstår bør programmet fortsette, men det må også avklares 
hvordan vi i større grad får til varige strukturer.  

• Helsetilsynet påpeker at målene reflekterer problemområdene tilsynet ser, der mye omhandler ledelse, 
læring, kompetanse og kommunikasjon. Tilsynet ser ingen tegn til at man kan redusere innsatsen for 
pasientsikkerhet. Et videre samlet eierskap for pasientsikkerhet har en verdi, og er noe annet enn 
sektorråd. 

• Kommunene er ikke kommet like langt i implementering som sykehusene. Det er fortsatt behov for 
nasjonalt pasientsikkerhetsråd, som del av implementering. Fremover er det viktigste å se på den 
faktiske effekten for pasienten, og sikre at vi får til kvalitetsforbedring.  

• Fremover bør man se på både overganger og det at vi også påfører pasienten skade ved måten vi 
jobber på, f.eks. overbehandling.  

 
Konklusjon  
Styringsgruppen ønsker at pasientsikkerhetsarbeidet skal ha særegen posisjon i tjenesten. En nasjonal 
overbygning bør videreføres med eller uten program. Det bør jobbes videre med visjon og mål for 
pasientsikkerhet fremover. Også på pasientsikkerhetsarbeidet er det viktig å nærme oss det som er pasientens 
helsetjeneste og både tenke forvaltningsnivåer og på tvers av nivåer.  
 
Vedtakssaker 
 
Vedtakssak 1: Godkjenning av mandat og prosess for utarbeidelse av plan etter 
2018 
 
Presentasjon  
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 liknende bestilling.  
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Det ble foreslått at Helsedirektoratet ved pasientsikkerhetsprogrammet koordinerer arbeidet med å utarbeide 
forslag til plan for hvordan arbeidet på pasientsikkerhet og en samordnet innsats på området bør innrettes i 
2019. 
 
Planen skal: 

• Sikre at sentrale områder i pasientsikkerhetsprogrammet videreføres etter at programmet avsluttes 
31.12.2018.  

• Anbefale aktiviteter og oppgaver i pasientsikkerhetsprogrammet som bør videreføres og avsluttes.    
• Tydeliggjøre ansvarsfordeling og roller innen pasientsikkerhetsområdet, og hvordan dette vil 

samordnes. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppe består av aktørene nevnt i oppdraget fra HOD, og skal være 
styringsgruppe for utviklingen av planen. De vil også bli involvert i utviklingen av planen. 
  
Forslag til plan presenteres for styringsgruppen før det sendes til HOD innen 15. juni 
 
Diskusjon 

• Arbeidsgruppen bør ha medlemmer med operativ kompetanse i kommunene.   
• Legeforeningen og Sykepleierforbundet bør være representerte i arbeidsgruppen.  
• Arbeidsgruppen bes vurdere behovet for nasjonal overbygning, og hvorvidt dette bør videreføres som 

program eller råd, med en styringsgruppe. 
 
Vedtak: 

 
Eventuelt  

• Tilbakemelding om at kommunal helse- og omsorgstjeneste får for lite oppmerksomhet på 
styringsgruppemøtene.  

• Ønske om at mindre tid går i styringsgruppemøtene går med på gjennomgang av implementering i 
spesialisthelsetjenesten. Dette kan heller sendes ut til styringsgruppen i forkant. 

 
Styringsgruppen stiller seg bak forslaget til mandat og prosess for utarbeidelse av plan for hvordan arbeidet 
på pasientsikkerhet og en samordnet innsats på området bør innrettes i 2019. 
 
Flere representanter tas med inn i arbeidsgruppen, og arbeidsgruppen bes vurdere behovet for nasjonal 
overbygning.  
 


