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Referat fra styringsgruppemøte 19. november 2015 

Tid: 09.00 – 12.00 

Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 

Møtedeltakere: 

 

Fra styringsgruppen: 

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Lars Vorland  Adm. dir., Helse Nord RHF 

Anne Grimstvedt Kvalvik Regional programleder, Helse Vest RHF (for Herlof Nilssen) 

Alice Beathe Andersgaard Direktør medisin og helsefag., Helse Sør-Øst RHF (for Cathrine 

Lofthus) 

Stig Slørdahl Adm. dir., Helse Midt-Norge RHF 

John-Arne Røttingen Divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet  

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen  

Eli Gunhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet (Øyvind Nordbø  frem til kl. 

09.40) 

Sigrid Askum Fagleder KS Helse (for Helge Eide) 

Kjellfrid Blakstad Leder av seksjon for helse og sosial, Fagforbundet 

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

Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

Ivar Vollset Ass. dir., Legemiddelverket 

Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

Pål Iden Fylkeslege, Rogaland 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

Forfall:  

Knut Magne Ellingsen Fungerende styreleder, FFO 

 

Innledere: 

Barthold Vonen Professor i helsetjenesteforskning, Universitetet i Tromsø 

Carol Haraden Vice President, IHI 

Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, avd. statistikk, Helsedirektoratet 

 

Observatører og bisittere: 

Johan Torgersen Divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenestedivisjonen, 

Helsedirektoratet 

Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Anne Karin Lindahl Avdelingsdirektør, Kunnskapssenteret 

Geir Bukholm Prosjektleder, Folkehelseinstituttet og leder for fagrådet 

Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF 

Gro Sævil Helljesen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Ellen Annette Hegstad Regional programleder, Helse Midt-Norge RHF 

Janne Lind Seniorrådgiver, avd statistikk, Helsedirektoratet 
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Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet 

 

Fra IHI: 

Jennifer Lenoci-Edwards Director, IHI 

Andrew Longmate Clinical quality and safety lead, the Healthcare Quality and 

Strategy Directorate, the Scottish Government 

David M. Williams Executive Director, IHI 

 

Fra sekretariatet: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Silje Stavik Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Carol Perez Romay Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Cecilie Bakken Høstmark Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ellen Deilkås Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Kaia Tetlie Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 

 
Agenda 

 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 10.06.15 

 
Vedtakssak 1: 

1. Prosess for samordning av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeider-/HMS-
undersøkelsen  

Orienteringssaker: 
1. Status for programmet v/sekretariatet 

2. Revidering av programstrategien i 2016 

3. Valg av neste pasient- og brukersikre kommuner 

4. Status i spesialisthelsetjenesten v/RHF-direktørene 

5. Status i kommunene v/sekretariatet 

 
Faglig innlegg: 
Recommendations for How to Succeed with Patient Safety in Norway, Carol Haraden, IHI  

Øvrige vedtakssaker: 
2. Plan for videre bruk av programmets dashboard 

3. Nytt spredningskart for spesialisthelsetjenesten 

4. Kartlegging av pasientskader – rapport for 2014 

5. Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus – rapport fra undersøkelser i 2012 og 2014 

6. Bruk av NOIS-data i pasientsikkerhetsprogrammet 

7. Regnskap per 31.10 og budsjett for 2016 

 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 
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Agenda og referat 
Referatet ble godkjent. 

 
Vedtakssaker 
 
1. Prosess for samordning av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og medarbeider-/HMS-

undersøkelsen 

 

Presentasjon: 

Barthold Vonen, professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Tromsø, er utpekt til å lede arbeidet 

med å samordne pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og HMS-

undersøkelsen. 

 

Vonen presenterte rammene for oppdraget, foreslått organisering, mandat og medlemmer i 

prosjektgruppen, arbeidsgruppen og referansegruppen som skal arbeide med samordningen samt 

fremdriftsplan med milepæler for arbeidet i 2016. 

 

Målsettingen med samordningen er å smelte sammen pasient- og ansattefokuset og redusere 

ressursbruken på gjennomføring av undersøkelser i spesialisthelsetjenesten. En samordnet undersøkelse og 

anbefalte prosedyrer skal så langt råd er være kunnskapsbaserte, og ta utgangspunkt i den norske 

oversettelsen av SAQ og de etablerte medarbeider- og HMS-undersøkelsene som er i drift. Det er ønskelig å 

beholde et sammenlikningsgrunnlag, men å prioritere nyskaping og for å skape en velfungerende ny 

undersøkelse. Undersøkelsen skal så godt det er mulig kunne beskrive både organisatoriske og funksjonelle 

enheter. 

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen stilte seg positive til den foreslåtte prosessen for å samordne undersøkelsene. Det ble spilt 

inn forslag om å inkludere en førstelinjeleder, en brukerrepresentant og ressurspersoner med IKT-

kompetanse i arbeidet. Videre ble det anbefalt å trekke på erfaringer fra kompetansemiljøer som har jobbet 

med store undersøkelser tidligere. Det var enighet om at nytenkning bør gå foran sammenlikningsgrunnlag 

i utformingen av en ny undersøkelse.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak prosessen for samordning av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og 

medarbeider-/HMS-undersøkelsen.   
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Orienteringssaker 
 

1. Status for programmet v/sekretariatet 
 

Tønsberg kommune - pasient- og brukersikker kommune 

Satsningen er forankret i et politisk vedtak i kommunen, og prosjektet er integrert i kommuneplanene. 

Ledere og nøkkelpersoner gjennomfører Forbedringsagentutdanningen og IHI Open School. Prosjektet får 

mye medieomtale lokalt.  

  

Deltakelse ved BMJ-konferanse i Göteborg i 2016 
Pasientsikkerhetsprogrammet har fått antatt et foredrag samt en video om tavlemøter til International 

Forum on Quality and Safety in Healthcare, som arrangeres av BMJ og IHI i Göteborg 12.- 15. april 2016. 

Forumet er en av verdens største samlinger for helsepersonell.   

 

Overdosekampanje i samarbeid med Ruter 

OUS og Oslo kommune har i høst invitert pasientsikkerhetsprogrammet med på en overdosekampanje på 

busser og baner i Oslo og Akershus. Kampanjen fokuserer på hva man kan gjøre for å hjelpe noen som har 

tatt en overdose.  

 

Bare spør! og tilhørende informasjonskampanje  

Fire pilotsykehus, ett i hver region, er nå i gang med å spre ”Bare spør!”, brosjyren til pasienter som 

oppfordrer til å stille spørsmål for å reduserer risikoen for misforståelser, feil og pasientskader. 

Pilotsykehusene Ålesund, Finnmarkssykehuset, Ahus og Haugesund gjennomfører informasjonskampanjer 

som en del av spredningsarbeidet. Kampanjen har fått mye omtale i tradisjonelle og sosiale medier. Av 

andre tiltak innen brukerorientering samarbeider sekretariatet med brukerutvalget i Vestre Viken HF om en 

visittstol. 

 

Manual for tavlemøter 

Sekretariatet har utarbeidet en mal for tavlemøter som ble delt ut. Manualen er publisert på programmets 

nettside. 

 

Status for nye innsatsområder  

Helse Møre og Romsdal og Sykehuset i Vestfold er valgt ut til å være piloter på forebygging av sepsis. Helse 

Stavanger og Slåtthaug sykehjem er piloter på ernæring og Martina Hansens hospital og 

Helgelandssykehuset Mo i Rana er piloter på tidlig oppdagelse av forverret tilstand. For sistnevnte område 

har det ikke kommet noen søknader fra sykehjem, og det vil derfor bli igangsatt en ny søknadsrunde.   

 

Klinisk forbedringsprosjekt gjennomføres i samarbeid med Legeforeningen. Sykepleierforbundet vil bli 

invitert til et tilsvarende samarbeid. I tillegg har sekretariatet blitt utfordret på å tilby helseforetak 

tilsvarende prosjekt gjennom site visits over flere dager. Dette skal testes ut ved Helse Stavanger HF våren 

2016.  

 

Følgeevaluering 
Deloitte er i gang med første del av følgeevalueringen av programmet. I første omgang skal de gjøre en 

kunnskapsgjennomgang og intervjue sentrale interessenter. Den første rapporten vil bli lagt frem på 
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styringsgruppemøtet 31.03.  

  

Pasientsikkerhetsprogrammets forbedringssamling 2.-3. mars 
Sekretariatet arrangerer den årlige forbedringssamlingen 2.-3. mars 2016 på Gardermoen. Parallelt med 

samlingen arrangerer sekretariatet en toppledersamling med IHI, ledet av IHI-president Maureen 

Bisognano. Administrerende direktører i RHFene og HFene, og rådmenn/kommunaldirektører i de neste 

fem pasient- og brukersikre kommunene har mottatt/mottar invitasjon og oppfordres til å stille.   

Revidering av programstrategien 

Programstrategien skal revideres våren 2016. Arbeidet vil bli samkjørt med følgeevalueringen av 

programmet. Medlemmer av styringsgruppen vil bli invitert til bilaterale møter for å gi innspill til 

revideringsarbeidet. Forslag til revidert strategi vil bli lagt frem på styringsgruppemøtet 10.06. 

 

Utvelgelse av nye pasient- og brukersikre kommuner 

Kriterier for utvelgelse av nye pasient- og brukersikre kommuner har blitt diskutert i KS sitt 

rådmannsutvalg. Det vil bli gjennomført intervjuer med aktuelle kommuner, og målet er å ta en beslutning 

om hvem som blir de neste fem kommunene i løpet av året. 

 

 

2. Status i spesialisthelsetjenesten 

 

Helse Nord:  

Det stilles høyere krav til fargekodene gul (1-99% implementert) og grønn i spredningsoversikten. Ved noen 

sykehus er tiltak innført, men ikke målinger pga. kapasitetsutfordringer. Det er ønskelig å starte med 

stikkprøver. Det er en klar målsetting å være i gang med alle innsatsområder og målinger ved utgangen av 

2016, og det er fortsatt stor entusiasme knyttet til pasientsikkerhetsarbeidet. Det er krevende å definere en 

enhet entydig, og det pågår nå et stort arbeid i hele regionen med å kode dette riktig. På sykehuset i 

Kirkenes gjør flyktningsituasjonen driften krevende. Sykehuset får støtte fra  Helse Fonna og St. Olavs 

Hospital til å håndtere situasjonen.  

 
 
Faglig innlegg: Recommendations for How to Succeed with Patient Safety in 
Norway ved Carol Haraden, IHI  

Vice President Carol Haraden fra IHI la frem IHIs anbefalinger for det norske pasientsikkerhetsprogrammet. 

Hun trakk frem følgende hovedpunkter: 
 Ved siden av Danmark er Norge alene om satsningen på pasientsikkerhet i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten. Dette er et viktig innovasjonsarbeid som mange ser til internasjonalt. 

 Det som måles må oppleves som interessant og relevant for klinikerne og pasientene. 

 Det er viktig å sette noen nasjonale mål som helse- og omsorgstjenesten jobber sammen mot. 

 Uten å dele data  er det vanskelig å lære av hverandre. Datakvaliteten er avgjørende, og det krever 

mye tid å bygge et robust system. Det er nødvendig å se på variasjon og bryte ned tall for å forstå 

hva det er som gir forbedring hvor, og hvordan helseforetak kan lære av hverandre. 

 Spredningskartet fungerer ikke optimalt. Målingene er aggregert på et høyt nivå og definisjonene 

er svært brede. Det gir et interessant bilde av aktivitetsnivået, men sier ikke noe om måloppnåelse. 
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 De fleste helseforetak har implementert sjekklisten for trygg kirurgi, men valgt bort de øvrige 

tiltakene i tiltakspakken. Ved å velge bort 3 av 4 tiltak vil komplikasjonene vedvare. 

 Pasientsikkerhetsarbeidet må bli en del av strukturene og hverdagen til helsepersonell. Det må 

diskuteres i ledermøter og inngå som kriterium ved forfremmelser.  

 Granskning og tilsyn går hånd i hånd med forbedringsarbeid. 

 Systemer som oppfordrer til samarbeid på tvers er nødvendig for å lykkes med 

pasientsikkerhetsarbeidet. 

 

 

2. Status i spesialisthelsetjenesten (fortsettelse) 

 

Helse Midt-Norge:  

Helseforetakene har blitt strengere i egenevalueringen, og det er mer rødt enn tidligere. På St. Olav foregår 

det et stort arbeid innenfor samstemming, men det er registrert som rødt fordi man ikke har et datasystem 

til å følge opp målingene. Informasjonskampanjen knyttet til ”Bare spør!” på Sunnmøre ga mye 

oppmerksomhet i hele regionen. Ved siden av pasientsikkerhetsarbeidet har det blitt arbeidet mye med 

pasientforløp, som har tatt mye fokus.  

 

Helse Vest:  

Helse Vest har laget et verktøy for å kunne drille ned på enheter, som gir bedre oversikt. Regionen jobber nå 

med å dokumentere arbeidet med samstemming i E-resept. Samtlige tiltak innenfor trygg kirurgi er 

inkludert i sjekklisten i regionen. For innsatsområdet forebygging av hjerneslag hentes det både egne data 

og data fra registrene. Det ligger et uutnyttet potensiale å kombinere egne tall og registertall også på andre 

områder. 

 

Helse Sør-Øst:  

Innsatsområdet forebygging av hjerneslag har gått fra å være gult til rødt ved Diakonhjemmet. Dette 

skyldes at teamet gjennomførte målinger, men ikke hadde innført tiltakspakken. Å rykke tilbake til rødt ga 

en god diskusjon internt. Samstemming er det vanskeligste området. Regionen har etablert et nytt 

læringsnettverk for å lykkes bedre med dette innsatsområdet. GTT-tallene presenteres på alle nivåer i 

helseforetakene.  

 

 

3. Status i kommunene 

Det er stor variasjon mellom kommunene, men totalt sett er det nå aktivitet i 62 % av landets kommuner.  

 

Diskusjon: 

Det ble stilt spørsmål om gjennomføring av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i kommunene. Dette 

testes ut på et antall legekontor i Tønsberg kommune. Trolig finnes det mer effektive måter å drive 

forbedringsarbeid ved legekontor, og pasientgrunnlaget er også begrenset.  
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Vedtakssaker 

 

2. Plan for videre bruk av programmets dashboard 

 

Presentasjon: 

Avdelingsleder for avdeling statistikk i Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold, presenterte forslag til videre 

bruk av programmets dashboard. Saken ble diskutert i fagrådsmøtet 15.10, og fagrådet anbefalte at det 

åpnes opp for å drille resultater ned på foretaksnivå, forutsatt at overlevelsesdataene fra 

Kunnskapssenteret, som er glattet og justert, blir brukt. Videre anbefalte fagrådet at dataene publiseres på 

helsenorge.no. 

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen understreket at det er ønskelig at PasOpp-undersøkelsen fortsatt er en del av 

dashboardet, selv om det ikke er definert som en nasjonal kvalitetsindikator.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak planen for videre bruk av programmets dashboard.  

 

 

3. Nytt spredningskart for spesialisthelsetjenesten 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet presenterte et justert forslag til spredningskart. Kartet skal gjøre det enklere å vise 

resultatoppnåelse, endring over tid og vise nyanser innenfor hver fargekode. Det nye spredningskartet 

tildeler farger til hver enhet heller enn helseforetak/sykehus. Resultatene presenteres tertiært for 

styringsgruppen på regionalt nivå med helseforetakene som underkategorier. Enhetene vil være på laveste 

relevante organisatoriske nivå, og speile fagenheter som kan skape reell endring. Disse bør defineres 

relativt likt mellom regioner.  

Diskusjon: 

Styringsgruppen kommenterte at spredningskartet opprinnelig ble innført for å vise aktivitet. Det finnes 

andre måter og indikatorer for å måle om tiltakene i programmet blir gjennomført og virker.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen ba sekretariatet videreutvikle et nytt spredningskart i samarbeid med RHFene, og at 

RHFene kobler på sine fagfolk i dette arbeidet. 
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6. Bruk av NOIS-data i pasientsikkerhetsprogrammet 

 

Presentasjon: 

Divisjonsdirektør John-Arne Røttingen og prosjektleder Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet la frem 

saken. Folkehelseinstituttet ser behov for å integrere deres arbeid med helsetjenesteassosierte infeksjoner 

og arbeidet som er blitt gjort i programmet tettere. 

 

Gjennom NOISnett er det mulig å se på lokale data, men disse er ikke personidentifiserbare. I lokalt 

forbedringsarbeid kan det være ønskelig å gå inn og følge den enkelte pasient. Det er også ønskelig å koble 

tiltakene i pakken for trygg kirurgi tettere sammen, slik IHI påpekte i sin presentasjon.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ønsker å få tydeliggjort bruken av nasjonale infeksjonsdata sett opp mot bruken av 

prosessindikatorer og utfallsindikatorer for tiltakspakkene i programmet.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak de skisserte mulighetene for bruk av NOIS-data i programmet: 

- Understreke at alle tiltakene i pakken for trygg kirurgi er likeverdige 

- Inkludere grafer med infeksjonsdata på forbedringstavler 

 

Styringsgruppen ba sekretariatet søke samarbeid med Folkehelseinstituttet om hvordan et 

infeksjonsovervåkingssystem kan videreutvikles og kobles til lokalt forbedringsarbeid.  

 

 

 

7. Regnskap per 31.10.15 og budsjett for 2016 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet orienterte om regnskapet per 31.10. Videre ble hovedsatsninger i 2016 presentert. 

Læringsnettverk for nye innsatsområder vil bli igangsatt i 2016, og det legges opp til at RHFene dekker 

dette økonomisk, på samme måte som tidligere. Kostnad per samling i læringsnettverkene er estimert til 

150 000 kroner. Det blir en samling for hver av de nye innsatsområdene i 2016. 

 

Vedtak: 

Styringsgruppen tok regnskapet til orientering og budsjett for 2016 ble vedtatt.  
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4. Kartlegging av pasientskader – rapport for 2014 

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ba om å få mer tid til å gjennomgå rapporten Nasjonal Journalundersøkelse med Global 

Trigger Tool 2014, som ble utdelt i møtet. Rapporten vil bli distribuert i etterkant av møtet, og 

styringsgruppen får 14 dager til å lese gjennom og gi tilbakemeldinger. Resultatene er unntatt 

offentligheten inntil styringsgruppen har gjennomgått rapporten.  

    

Vedtak: 

Rapporten ble utdelt under møtet. Styringsgruppen gir tilbakemelding i løpet av 14 dager.   

 

 

 

5. Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus – rapport fra undersøkelser i 2012 
og 2014 

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ba om å få mer tid til å gjennomgå rapporten, som ble utdelt i møtet. Rapporten vil bli 

distribuert i etterkant av møtet, og styringsgruppen får 14 dager til å lese gjennom og gi tilbakemeldinger. 

Resultatene er unntatt offentligheten inntil styringsgruppen har gjennomgått rapporten.      

 

 

Eventuelt 

Fylkeslege i Rogaland, Pål Iden, orienterte om en lokal tilsynssak som førte til at ny systematikk med 

stikkprøver har blitt innført. Tiltaket har fått stor gehør innad i organisasjonen som en del av sykehusets 

forbedringsarbeid.  

 

Neste styringsgruppemøte er 31. Mars 2016 kl. 12.00 – 15.00 


