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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Fredag 12. desember kl. 11.00-14.00 

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 

Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 

  

Tid Sak Ansvar 

11.00 – 11.10  Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 10.09.14 

Bjørn Guldvog, leder av 

styringsgruppen 

11.10 – 11.30 Orienteringssaker (1-4) 

Sak 1: Status for programmet v/sekretariatet 

 

Sak 2: Status i spesialisthelsetjenesten 

 

Sak 3: Status i kommunene 

Anne-Grete Skjellanger, 

sekretariatet 

 

RHF-direktørene 

 

KS og Maren Schreiner, 

sekretariatet 

11.30 – 11.50 Faglig innlegg: 

Fagrådet gir sine anbefalinger om hvordan 

operasjonalisere vedtatt programstrategi, med 

hovedvekt på aktiviteter i 2015 

 

 

Geir Bukholm, leder av 

fagrådet 

11.50 – 12.00 Pause og lunsjservering  

12.00 – 12.20 Vedtakssak 1:  

Regnskap for 2014 

 

Anne-Grete Skjellanger 

12.20 – 12.40 Vedtakssak 2:  

Driverdiagram for programmet og virksomhetsplan 

for 2015 

 

Anne-Grete Skjellanger 

12.40 – 13.00 Vedtakssak 3: 

Budsjett for 2015 

 

Anne-Grete Skjellanger 

13.00 – 13.15 Vedtakssak 4: 

Resultater av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

 

Ellen Deilkås, sekretariatet 

13.15 – 13.30 Vedtakssak 5: 

Revidert tiltakspakke for fall 

 

Maren Schreiner 

13.30 – 13.45 Vedtakssak 6: 

Nettside for I trygge hender 24-7 

 

Nanna Fredheim, sekretariatet 

13.45 – 13.50 Eventuelt  

13.50 – 14.00 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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Sak 1: Regnskap for 2014 

Bakgrunn 

Sekretariatet presenterte i styringsgruppemøtet 10. september en enkel regnskapsoversikt per 31.08.  

Styringsgruppen ga uttrykk for at fremstillingen fungerte som en oversikt, men at det var ønskelig med en 

tydeligere prognose og innsikt i hvilke prioriteringer som er gjort.  

 

Status 

Regnskapsbøkene hos Kunnskapssenteret er nå lukket, og sekretariatet har utarbeidet en mer detaljert 

oversikt som viser prioriteringer og ressursbruk pr 30.11. Personalkostnader og drift summerer seg pr 

30.11 til 15,85 millioner kroner.  

  

I vedlagt fremstilling er også en prognose for året totalt sett inkludert. I desember vil et par store 

kostnadsposter blir regnskapsført, herunder leie av lokale og personell for Høstsamlingen, av to 

informasjonsbrosjyrer og produksjon av visittstoler. Totalt sett vil personalkostnader og drift da ende på 

18,78 millioner kroner for året.  

 

Søknad om overføring av midler til 2015 

Prognosen for året tilsier at programmet vil ha cirka 2,2 millioner kroner igjen av budsjettet. Dette avviket 

skyldes lavere lønnskostnader som følge av færre ansettelser enn planlagt, forsinkelse i arbeidet med å få 

på plass en avtale med Institute for Healthcare Improvement, noe forsinket produksjon av ”Bare spør!” og 

forsinket oppstart av prosjekt pasientsikker kommune samt færre tiltak inn mot 

utdanningsinstitusjonene. Midlene som var satt av til dette søkes overført til 2015-budsjettet. 

 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak regnskapet pr 30.11. 

 

Vedlegg 1: Regnskap for 2014 pr 30.11 
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Sak 2: Driverdiagram for programmet og virksomhetsplan for 
2015 
 

Bakgrunn 

Gjennom kampanjeperioden har sekretariatet benyttet driverdiagram og årlige virksomhetsplaner som 

styringsverktøy. Dette ønsker sekretariatet å fortsette med i programperioden. Begge verktøyene følger 

av programstrategien. Driverdiagrammet skal sikre at vi jobber med tiltak som bidrar til å nå 

programmets mål, og virksomhetsplanene konkretiserer og tidfester disse tiltakene for hvert år. 

Driverdiagram blir også benyttet som verktøy i andre lands pasientsikkerhetskampanjer og –programmer. 

Det har også blitt benyttet i utforming av tiltakspakker for innsatsområdene. Det er av den grunn et 

velkjent verktøy for mange av de som er involvert i pasientsikkerhetsprogrammet. 

 

Rekruttering 

Et sentralt tiltak i virksomhetsplanen er rekruttering og ansettelse av tre nye medarbeidere til 

sekretariatet. I budsjettet og virksomhetsplanen for 2014 ble det lagt opp til et sekretariat bestående av 

13,6 årsverk. Rekrutteringsprosessen våren 2014 resulterte i 8 ansettelser og et sekretariat bestående av 

totalt 10 årsverk (sekretariatsleder og koordinator ble ansatt på et tidligere tidspunkt). Som følge av færre 

årsverk enn planlagt i 2014 har noen sentrale aktiviteter blitt forsinket. Dersom sekretariatet skal lykkes 

med å operasjonalisere programstrategien er det behov for flere prosjektledere som kan støtte team med 

implementering og spredning. Det er derfor ønskelig å ansette tre nye medarbeidere og rigge 

sekretariatet slik det opprinnelig var tenkt i programperioden.    

 

Anskaffelser 

Sekretariatet planlegger å gjøre fire anskaffelser i 2015. Anskaffelsene skjer i samarbeider med 

anskaffelsesmiljøet i Helsedirektoratet.: 

 Samarbeidsavtale med internasjonalt pasientsikkerhetsmiljø 

 Rammeavtale med konsulenter innenfor pasientsikkerhetsrådgivning 

 Rammeavtale med statistikkmiljø for arbeid med GTT og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

 Avtale om årlig følgeevaluering av programmet 

Videre fremdrift 

Driverdiagrammet og virksomhetsplanen er dynamiske verktøy der prioriteringer og vektlegging kan 

endres over tid. Sekretariatet ønsker derfor å legge frem justert driverdiagram ved endringer, og 

rapportere jevnlig på status for virksomhetsplanen. 

 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg driverdiagrammet for programmet og virksomhetsplanen for 2015.  

 

Vedlegg 2: Driverdiagram for programmet 

Vedlegg 3: Virksomhetsplan for 2015 
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Sak 3: Budsjett for 2015 

 

Bakgrunn 

Sekretariatets budsjett for 2015 gjenspeiler virksomhetsplanen for 2015. Totale bevilgninger for 2015 er 

21,2 millioner kroner. Personalkostnader inkludert overhead er budsjettert til 11,6 millioner kroner, mens 

driftsbudsjettet er på 9, 6 millioner kroner.  

 

Hovedsatsninger 

På personalsiden legges det opp til tre nye stillinger og redusert vikarbruk. Videre legges det opp til 

innkjøp av tjenester fra konsulenter som kan støtte sekretariatet på områdene statistikk, 

pasientsikkerhetsrådgivning og –kapasitet og evaluering.  

 

Øvrige store budsjettposter er knyttet til gjennomføring av regionale læringsnettverk, samlinger og kurs, 

reiseutgifter knyttet til oppfølging av lokale team, arbeid med pasientsikker kommune og utvikling av ny 

nettside (se vedtakssak 6). 

 
Videre fremdrift 

Sekretariatet foreslår å rapportere på regnskap og budsjett halvårlig i styringsgruppemøtene fremover. 

 

Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak budsjettet for 2015.  

 

Vedlegg 4: Budsjett for 2015 
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Sak 4: Resultater av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

Bakgrunn 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ble våren 2014 gjennomført i alle norske helseforetak. 

Undersøkelsen er den samme som ble gjennomført i 2012. Undersøkelsen blir brukt til å identifisere 

risikoenheter, hvor man på bakgrunn av andre studier, kan anta at forekomst av uønskede hendelser er 

størst. Risikoenheter er behandlingsenheter (eks sengeposter, poliklinikker) der mindre enn 60 % av 

ansatte rapporterer et godt sikkerhetsklima eller teamarbeidsklima.  

 

Resultater fra årets undersøkelse 

Analysearbeidet knyttet til årets undersøkelse er ikke ferdigstilt, ettersom funnene ikke er sammenstilt 

med 2012-resultatene, og det derfor ikke er mulig å si noe om utviklingen. Isolert sett for 2014 viser 

undersøkelsen imidlertid følgende: 

 

 88 180 medarbeidere ble invitert til å delta i undersøkelsen (mot 82 656 i 2012) 

 Svarprosenten er på 62 % (44-92) i 2014, sammenliknet med 65 % (38-97) i 2012 

 Gjennomsnittlig prosentandel av ansatte som rapporterer et godt sikkerhetsklima, for alle 

enkeltstående enheter i hvert helseforetak og sykehus, varierer mellom 49 % og 69 % 

 Gjennomsnittlig prosentandel av ansatte som rapporterer et godt teamarbeidsklima, for alle 

enkeltstående enheter i hvert helseforetak og sykehus, varierer mellom 54 % og 73 % 

 Andel enheter med sikkerhetsklima over kritisk risiko nivå (der 60 % eller flere rapporterer godt 

sikkerhetsklima) varierer fra 29 % til 85 % mellom helseforetak/ sykehus 

 Andel enheter med teamarbeidsklima over kritisk risiko nivå, varierer fra 36 % til 94 % mellom hvert 

helseforetak/ sykehus 

Fortolkning 

Resultatene må tolkes med forsiktighet fordi ulik organisering i helseforetakenes kan spille inn. Målet i 

programstrategien er 100 % av alle behandlingsenheter har et godt sikkerhetsklima og teamarbeidsklima 

(> 80 % av ansatte rapporterer et godt sikkerhetsklima og teamarbeidsklima i alle behandlingsenheter).  

Undersøkelsen fra 2014 viser at det er et betydelig potensiale for forbedring av pasientsikkerhetskultur i 

norske helseforetak og sykehus. For å kunne sammenligne undersøkelsen i 2014 og 2012 er det nødvendig 

å innhente ytterligere data for undersøkelsen i 2012. I tillegg bør det vurderes om 

pasientsikkerhetskulturundersøkelsen kan gjennomføres samtidig med eventuelle 

medarbeiderundersøkelser, for å sikre størst mulig deltakelse. 

 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg  bak forslaget om å innhente data fra 2012-undersøkelsen for å vurdere 

utvikling over tid. Endelig rapport for pasientsikkerhetskulturundersøkelsen fremlegges på 

styringsgruppemøtet i mars 2015. Sekretariatet utreder om senere undersøkelser kan gjennomføres på 

samme elektroniske plattform, og eventuelt kobles til medarbeiderundersøkelsene.  
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Sak 5: Revidert tiltakspakke for fall 
 
Bakgrunn 

Tiltakspakkene for alle innsatsområder skal revideres i forbindelse med overgangen fra kampanje til 

program. Høsten 2013 ble det bestilt en kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret på alle 

innsatsområdene. Det faglige innholdet vurderes med bakgrunn i innspill fra praksis, ekspertgrupper og 

eksisterende kunnskapsgrunnlag. Rekkefølgen i revisjonsarbeidet er prioritert etter hvordan tiltakspakken 

fungerer i praksis samt hvor presserende det er å få oppdatert kunnskapsgrunnlaget.  

 

Tiltakspakken for forebygging av fall er den første tiltakspakken som er revidert i denne forbindelsen. 

Parallelt med dette har sekretariatet jobbet med en ny enhetlig design som skal brukes under revidering 

av alle tiltakspakker. Tiltakspakken for forebygging av fall er den første tiltakspakken som presenteres i ny 

design. 

 
Status: 

Arbeidet med å revidere fallpakken (og de andre innsatsområdene) er kraftig forsinket i påvente av 

kunnskapsoppsummeringer fra Kunnskapssenteret. Uavhengig av en kunnskapsoppsummering, ble et 

forslag til revidert tiltakspakke for forebygging av fall utarbeidet av ekspertgruppen i samarbeid med 

sekretariatet høsten 2013. Tiltakspakken ble ikke presentert for fagrådet før høsten 2014 fordi man ventet 

på resultater av kunnskapsoppsummeringen. I slutten av oktober 2014 mottok vi en foreløpig rapport fra 

Kunnskapssenteret på innsatsområdet fall, som gjorde at vi kunne ferdigstille revisjonsarbeidet. 

 

Pga. begrensninger i metoden som Kunnskapssenteret benytter, er det svær lite informasjon å hente ut 

av kunnskapsoppsummeringen (foreløpig rapport). Resultatene ble presentert for ekspertgruppen slik at 

de fikk mulighet for innspill før den reviderte tiltakspakken ble presentert i fagrådet. På bakgrunn av 

innspill fra fagrådet ble det gjort noen få justeringer. 

 

Endringene fra den gamle tiltakspakken består i hovedsak av en bedre strukturering av tiltakene og 

endinger på målinger. I tillegg kommer brukerperspektivet inn i større grad enn det gjorde i den 

opprinnelige tiltakspakken.  

 

Videre fremdrift  

De enhetene som allerede jobber med den opprinnelige tiltakspakken vil kunne fortsette med tiltak og 

målinger som de gjør i dag. Dette fordi endringene i den nye tiltakspakken ikke er avgjørende for å lykke 

med arbeidet og fordi vi vet at endringsarbeid tar tid og er krevende. Nye team som starter opp med 

forebygging av fall vil bli presentert for den reviderte tiltakspakken. 

 

Innen utgangen av februar vil sekretariatet også utarbeide en kortversjon av tiltakspakken.  
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Team fra hjemmetjenesten i Akershus, Telemark og Buskerud vil teste ut den nye tiltakspakken for bruk i 

hjemmetjenesten. Sekretariatet vil deretter justere tiltakspakken etter behov og klargjøre den for bruk 

også i hjemmetjenesten. 

 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak den reviderte tiltakspakken for forebygging av fall i sykehjem og sykehus. 

 

Vedlegg 5: Revidert tiltakspakke for fall 
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Sak 6: Nettside for I trygge hender 24-7 
 

Bakgrunn  

I henhold til overføringsavtalen mellom Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet driftes programmets 

nettside av Kunnskapssenteret ut 2014. Fra og med 1. jan.2015 overtar Helsedirektoratet domenet og 

ansvar for drift. Eksisterende nettsider har imidlertid en publiseringsløsning som ikke støttes av 

Helsedirektoratet. Nettsidene kan også med fordel optimaliseres.  Det er derfor behov for å vedta 

hvordan programmets nettsider skal ivaretas fremover. 

 

Det er flere muligheter for ny løsning: 

 

Alternativ 1 

Nettsidene kan etableres som en ny, forbedret og selvstendig nettside (såkalt subsite). Dette innebærer 

at nettsiden vil ligge på Helsedirektoratet sin server, bruke samme publiseringsverktøy, men ha sitt eget 

uttrykk. Dette er i tråd med hva som var planlagt før overflytting til direktoratet ble vedtatt. Maler som er 

utviklet for Helsedirektoratets nye nettsider vil gjenbrukes, men bli tilpasset programmets behov og 

uttrykk. Utviklingen vil dermed bli rimeligere enn om man bygget en helt ny side, samtidig som man 

ivaretar programmets selvstendige identitet og merkevare som er bygget opp i løpet av 

kampanjeperioden. Det vil heller ikke skape tvil om avsender eller eierskap. 

 

Alternativ 2 

Det andre alternativet er å integrere alt innholdet på programmets nettsider i Helsedirektoratets 

nettsider. Dette alternativet vil være noe rimeligere, og vil kunne skje relativt raskt. Det innebærer 

imidlertid at Helsedirektoratet i stor grad vil fremstå som avsender, det vil ikke være mulig å videreføre 

merkevaren til programmet i særlig grad på nettet, og det avgrenser mulighetene til å presentere 

innholdet selvstendig. I tillegg vil det ikke være mulig å inkludere en søk-funksjon i en slik løsning, noe 

som vil gjøre siden noe mindre brukervennlig.  

 

Alternativ 3  

En tredje mulighet er at nettsidene videreføres slik de fremstår i dag, på en server som ligger utenfor 

Helsedirektoratets plattform. Denne løsningen fordrer driftsstøtte fra et eksternt byrå. 

 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak at programmet etablerer en selvstendig nettside, (alternativ 1) , i løpet av 

første halvår 2015. Nettsiden baserer seg på direktoratets publiseringsplattform og utviklede maler, men 

vil ivareta merkevaren til pasientsikkerhetsprogrammet og synliggjøre eierskapet i helsetjenesten. I 

overgangsperioden beholdes eksisterende nettsider, med støtte fra eksternt byrå (alternativ 3). 

 

 

Neste styringsgruppemøte er 20. mars 2015 


