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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. juni 2014 

Tid: 10.30 – 13.30 

Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 

Møtedeltakere: 

 

Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Herlof Nilssen Adm. dir., Helse Vest RHF 

Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet 

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen 

Øyvind Nordbø (for Eli Gunnhild By) Spesialrådgiver, Sykepleierforbundet 

Kjellfrid Blakstad Fagforbundet 

Ivar Vollset Ass. dir., Legemiddelverket 

Pål Iden Fylkeslege, Rogaland 

Heidi Merete Rudi (for Jan Fredrik 

Andresen) 

Ass. dir., Helsetilsynet 

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) 

Forfall:  

Lars Vorland Adm. dir., Helse Nord RHF 

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

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

Liv Arum Generalsekretær, FFO 

Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

 

Observatører og bisittere: 

Maiken Engelstad Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 

Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Kristin Cordt-Hansen Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet 

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 

Geir Bukholm Prosjektleder, Folkehelseinstituttet 

Karen Bjøro 2. nestleder, Sykepleierforbundet 
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Sigrid Askum Prosjektleder Helse og velferd, KS 

Arne Lindstad Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

Hilde Heimli Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

 

Fra Kunnskapssenteret: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Anne Karin Lindahl Avdelingsdirektør, Avd for kvalitet og pasientsikkerhet – 

Nasjonal enhet for pasientsikkerhet 

Birgitte Sterud Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ellen Deilkås Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Kristine Walther Longva Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Nanna Fredheim Kommunikasjonsansvarlig, 

pasientsikkerhetsprogrammet 

Marianne Bretteville Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Kaia Tetlie Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 

 

 

Agenda 

 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 19.03.14 

 

Orienteringssaker: 

1. Status for virksomhetsoverdragelse og ansettelsesprosesser 

2. Aktiviteter siden sist styringsgruppemøte 

3. Høstsamlingen 

 

Vedtakssaker: 

1. Budsjett og regnskap, samt revidert virksomhetsplan andre halvår 2014 

2. Kartlegging av pasientskader – rapport for 2013  

3. Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen 

4. Strategi for pasientsikkerhetsprogrammet  

 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 
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Agenda og referat 

Agendaen for møtet ble godkjent. Referatet vil bli endret med et innspill fra Helse Vest, og er utover det 

godkjent. Det endelige referatet legges ut på programmets nettside.  

 

 

Orienteringssaker 

 

1. Status for virksomhetsoverdragelse og ansettelsesprosesser 

Bjørn Guldvog viste til brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Sekretariatet flyttes fra 

Kunnskapssenteret til Helsedirektoratet. Dagens organisering gir visse utfordringer, og oppgaven til 

programmet ligger nærmere Helsedirektoratet. Sekretariatet vil i Helsedirektoratet ligge i divisjon for 

spesialisthelsetjenester, men vil jobbe mot hele helsetjenesten. Valg av organisering har mer praktiske 

og pragmatiske sider enn organisatoriske. Sekretariatet vil fortsatt stå fullt og helt til disposisjon for 

styringsgruppen, og rapportere til styringsgruppen. Kunnskapssenteret vil også etter flyttingen være en 

bidragsyter til programmet. 

 

Anne-Grete Skjellanger kommenterte at flyttingen går godt, og at sekretariatet ser frem til å komme på 

plass i Helsedirektoratet. Ansettelsesprosessen har trukket ut, grunnet usikkerhet rundt budsjett og 

deretter flytting. Stillingene til programsekretariatet fikk 250 søkere, hvorav noen har falt fra underveis 

grunnet forsinkelser i prosessen. I det opprinnelige budsjettet var det lagt opp til 13 fulltidsstillinger og 

fem 20%-stillinger i sekretariatet. Nå blir det i stedet 11 fulltidsstillinger og én 20%- stilling. Per i dag er 

ti fulltidsstillinger besatt. 

Fra høsten av vil halvparten av sekretariatets medlemmer være nye. Det vil gå med en del tid til 

opplæring av nye medarbeidere samt opplæring i rutiner hos Helsedirektoratet. 

 

 

2. Aktiviteter siden sist styringsgruppemøte 

Læringsnettverk for ledelse og læringsnettverk for forebygging av overdose har blitt avsluttet våren 

2014. Begge læringsnettverkene har fått gode tilbakemeldinger. Det har imidlertid vært en del frafall 

blant deltakerne på læringsnettverket for ledelse. Lederne oppga mangel på tid som årsaken til frafall.  

 

I samarbeid med Helse Midt ble det arrangert ledersamling med 350 deltakere den 4. juni. 

Tilbakemeldingene har vært gode. 

 

24.-25. april ble det arrangert veiledersamling for 120 regionale og lokale programledere samt 

ansvarlige for utviklingssentrene. Deltakerne har meldt tilbake at de ønsker seg halvårlige eller årlige 

samlinger som dette. 
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Sekretariatet har også arrangert GTT-samling i vår. Ikke alle stilte med team. Sekretariatet vil på sikt 

foreslå å gjøre GTT-samlingen obligatorisk. 

 

I samarbeid med Dansk Selskab for Patientsikkerhed har sekretariatet gjennomført opplæringsprogram 

i forbedringsarbeid for kull 2 denne våren. Målgruppen for programmet er klinikere. Et nytt kull 

forbedringsagenter starter opp høsten 2014. 

 

 

3. Høstsamlingen 

Den 27. og 28. oktober arrangerer sekretariatet høstsamling på Gardermoen, for kliniske team som 

ikke har startet med implementering av innsatsområde. Samlingen er et tilbud for å akselerere 

implementerings- og spredningsgraden. Anbefalingen er at kommuner og foretak ser på hvilke 

avdelinger som ikke har implementert innsatsområder, og sende team derfra.  

 

Sekretariatet ba om styringsgruppens drahjelp for å markedsføre samlingen og motivere til deltakelse.  
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Vedtakssaker 

 

Sak 1: Budsjett og regnskap, samt revidert virksomhetsplan andre halvår 2014 

 

Presentasjon: 

Budsjettet for 2014 har ikke blitt endelig vedtatt av styringsgruppen. Den totale bevilgningen for 2014 

er 21,5 millioner kroner. Totalt forbruk per 31.05 er 6,7 millioner. Gjenstående er følgelig 14,8 millioner 

kroner.  

 

Sekretariatet presenterte en revidert virksomhetsplan for høsten.  

 

Følgende aktiviteter gjennomføres: 

 Høstsamlingen 

 Oppfølging av utviklingssentrene 

 Oppfølging av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

 Utrede muligheten for pasientsikkerhetskulturundersøkelse i kommunene 

 Inngåelse og oppfølging av avtale med IHI 

 GTT-seminar 

 Informasjon om programaktiviteter 

 Redesign av nettsiden 

Følgende aktiviteter gjennomføres med begrensede ressurser: 

 Oppfølging og støtte til helseforetak  

 Spredning i kommunene 

 Utvikling av tiltak innen brukermedvirkning 

Følgende aktiviteter utsettes til 2015: 

 Planlegging og oppstart av pilotprosjektet ”Trygg/Pasientsikker kommune” 

 Oppstart av site visits på helseforetak og i kommuner 

 Videreutvikling av Extranet  

 Gjennomføring av pilotprosjekt for overdose og selvmord i fengselshelsetjenesten  

 Pasientambassadørprogram 

 Følge opp ekspertgruppene vedrørende gjennomgang av tiltakspakker (venter på 

kunnskapsoppsummeringer) 

 Utrede behov og mulighet for e-læringsprogram i forbedringsmetodikk og pasientsikkerhet  

Diskusjon: 

Beslutningen og prosessen rundt flytting ble diskutert. Departementets beslutning omhandler 

rammebestemmelsene, ikke styringsgruppens posisjon. Den er som før. Det er ønskelig å tenke tydelig 
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rundt 2015, og slik sikre at de nødvendige ressursene er på plass. KS ønsker å bidra til å forme 

aktivitetene inn mot kommunene i tiden frem mot 2015. 

 

Guldvog presiserte at det er styringsgruppen som har styring over de aktivitetene som skal iverksettes. 

Departementet har valgt rammene for programmet, og det ligger naturlig til departementet å velge hvor 

i forvaltningen dette skal løses. Beslutningen om flytting er basert på innspill departementet har mottatt 

fra flere medlemmer av styringsgruppen. 

 

Vedtak: 

 

 

Styringsgruppen stilte seg bak regnskap og budsjett og revidert virksomhetsplan høsten 2014.  

 

 

 

 

 

 

Sak 2: Kartlegging av pasientskader – rapport for 2013  

 

Presentasjon: 

GTT-resultatene fra hele kampanjeperioden viser en statistisk sikker nedgang i pasientskader. 

Hovedfunnet for 2013 er at det ved 13% av alle somatiske pasientopphold oppstod en pasientskade. 

Av de mer alvorlige skadene er omfanget 8 %. Det er en tallmessig, men ikke statistisk signifikant 

reduksjon fra tidligere år. Sekretariatet presenterte eksempler på tidsserier og gjennomgikk tiltak for å 

synkronisere anvendelsen av GTT-metoden. Det tas forbehold om at team kan ha forskjellige 

vurderinger av skade, og at deres vurdering kan ha endret seg.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ga uttrykk for at GTT-kartleggingen er et viktig arbeid og at nedgangen i 

pasientskadetallene er gledelig. Man vet ikke med sikkerhet at nedgangen skyldes kampanjen, men det 

er grunn til å tro at kampanjen har bidratt positivt.  

 

Det ble diskutert i hvilken grad endringer i team og ulik evaluering av skader kan spille inn, og hvordan 

teamene kan følges opp i linjen. Det er ikke ønskelig å gjøre GTT-kursene obligatorisk, men deltakelsen 

bør følges nøye.  
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Vedtak: 

 

 

Styringsgruppen stilte seg bak rapporten Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2013. 

Styringsgruppen behandler rapporten konfidensielt inntil Helse- og omsorgsdepartementet har 

offentliggjort resultatene.   

 

Styringsgruppen ønsker å følge opp gjennomføring av journalundersøkelsene og videreutvikling av 

metoden for å sikre fortsatt god kvalitet på tallene.  

 

 

 

 

 

Sak 3: Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet presenterte hovedpunktene fra kampanjens sluttrapport. Kampanjen viser tydelig at det 

er forbedringspotensial, og at det er mulig å lykkes med forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. 

De neste fem årene må gå med til å spre innsatsområdene og jobbe videre med tiltakene.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen sa seg svært godt fornøyd med sluttrapporten. Fremover er det ønskelig å ta i bruk 

elektroniske løsninger, slik at datafangsten blir enklere. Det kan også bidra til bred dokumentasjon av 

resultater. 

 

Vedtak: 

 

 

Styringsgruppen stilte seg bak sluttrapporten for pasientsikkerhetskampanjen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sak 4: Strategi for pasientsikkerhetsprogrammet  
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Presentasjon: 

Arbeidet med programstrategien har pågått i omtrent ett år. Sekretariatet har gått to spor: tenkt og 

skrevet selv og hatt bilaterale møter med medlemmene av styringsgruppen i to omganger. Denne våren 

har mye av arbeidet dreid seg om å tallfeste målene. Målene fra kampanjen videreføres som 

overordnede mål. Målene skal revideres midtveis i perioden. Sekretariatet vil hvert år lage 

virksomhetsplan og budsjett som følger opp strategien på detaljnivå.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ga uttrykk for at strategien er god.  

 

Representantene fra KS ønsker en tydeliggjøring av måltall for kommunene og en presisering om at 

kommunene har et selvstendig ansvar for å jobbe med pasientsikkerhet. Sekretariatet kan tilby 

kommunene verktøy for å gjennomføre dette i praksis. KS vil sammen med sekretariatet få på plass 

dette. Rolleforståelse er viktig. 

Legeforeningen ønsker at man i programmet skal jobbe for å gjøre det enklere for unge leger å melde 

ifra om feil. Korte arbeidskontrakter og krevende arbeidsforhold bidrar ikke til å bygge 

pasientsikkerhetskultur. Fastlegene bør også få en tydelig rolle i programmet. 

 

Det er ønskelig at disse endringene tas inn raskt slik at en endelig strategi kan vedtas i september. 

 

Vedtak: 

 

 

Styringsgruppen sluttet seg til hovedretningen for strategien. Styringsgruppen ønsker å jobbe videre 

med kommunedelen, fastlegene og meldekultur. Det tas sikte på å sluttføre dette arbeidet til 

styringsgruppemøtet i september. 

 

 

 

Neste styringsgruppemøte er 10. september 2014. 


