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Referat fra styringsgruppemøte 31. mars 2016 

Tid: 12.00 – 15.00 
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 
Geir Bøhler Direktør, Kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Sørlandet Sykehus 

(stedfortreder for Cathrine Lofthus) 
Kjell Salvesen Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF (stedfortreder for Stig 

Slørdahl) 
John-Arne Røttingen Divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet  
Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen  
Eli Gunhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet  
Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS  
Iren Mari Luther Nestleder av seksjon for helse og sosial, Fagforbundet 

Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 

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

Ivar Vollset Assisterende direktør, Legemiddelverket 
Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

Forfall:  
Stig Slørdahl Adm. dir., Helse Midt-Norge RHF 
Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 

Knut Magne Ellingsen Fungerende styreleder, FFO 
 
Innledere: 
Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, avd. statistikk, Helsedirektoratet 
Rachel Wilkinson Deloitte 
Geir Bukholm Prosjektleder, Folkehelseinstituttet og leder for fagrådet 
 
Observatører og bisittere: 
Johan Torgersen Divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenestedivisjonen, 

Helsedirektoratet 
Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 
Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF 
Anne Grimstvedt Kvalvik Regional programleder, Helse Ves RHF 
Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 
Janne Lind Seniorrådgiver, avd. statistikk, Helsedirektoratet 
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Fra sekretariatet: 
Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 
Solrun Elvik Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Carol Perez Romay Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Kaia Tetlie Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

 
Agenda 

• Godkjenning av agenda 
• Referat fra styringsgruppemøtet 19.11.15 

 
Orienteringssaker: 

1. Film om pasient- og brukersikker kommune 
2. Presentasjon av dashboard 
3. Nye rutiner for innlevering av GTT-data 
4. Status i spesialisthelsetjenesten 
5. Status i kommunene 
6. Revidering av fargekart 

 
Faglig innlegg: Fagrådets anbefaling til revidering av strategi 
 
Diskusjonssaker:  

1. Følgeevaluering av pasientsikkerhetsprogrammet 
2. Revidering av pasientsikkerhetsprogrammets strategi 

 
Vedtakssaker: 

1. Systemstøtte for samordnet medarbeiderundersøkelse og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelse 
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Referat og agenda 
Iren Mari Luther, Lilly Ann Elvestad, Geir Bøhler og Anne Sofie Syvertsen (møter første gang 
10.06.16) ble ønsket velkommen som nye medlemmer av styringsgruppen.  
 
Det ble ytret ønske om å sikre bedre tid til vedtaks- og diskusjonssakene i møtene. Agendaen ble 
endret slik at vedtakssaken ble behandlet først, deretter orienteringssakene og diskusjonssakene 
til sist. Referatet fra forrige møte ble godkjent.  

  
Vedtakssak 
 
Vedtakssak 1: Samordning av medarbeiderundersøkelsen og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen – system og administrativ støtte  

Presentasjon  
På styringsgruppemøtet 19.11.15 ble det vedtatt å samordne medarbeiderundersøkelsen og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Dette arbeidet er nå godt i gang. Undersøkelsen 
planlegges å testes høsten 2016 og gjennomføres i spesialisthelsetjenesten i 2017.    
 
Den IT-tekniske gjennomførelsen av undersøkelsen forstås å ligge utenfor mandatet for 
oppdraget for samordning, men det har blitt tydelig at dette er noe som må behandles i god tid 
før den nye undersøkelsen skal gjennomføres. I arbeidet med å etablere en ny felles 
undersøkelse, er et felles system for kartlegging og rapportering identifisert som en klar 
suksessfaktor. Styringsgruppen ble derfor oppfordret om å starte en egen prosess for å få på 
plass en felles IT-løsning for den nye undersøkelsen som planlegges gjennomført i full skala i 
2017.  
 
Diskusjon:  
Styringsgruppen var enig i at det er en fordel å ha et nasjonalt system ved gjennomføring av en 
nasjonal undersøkelse, og har en ambisjon om å sikre en felles plattform. Det er imidlertid 
usikkert om det er mulig å få til innen 2017 og arbeidsgruppen bes derfor om å foreslå en 
mellomløsning på eksisterende plattformer. Styringsgruppen ber Nasjonal IKT foreta en 
vurdering av eksisterende systemer, deretter kan det tas stilling til hva som skal brukes. En slik 
vurdering bør leveres innen 1.september. Det ble pekt på problemstillingene rundt 
sammenlikningsgrunnlag i tidligere undersøkelser, og arbeidsgruppen ble bedt om å se på 
hvordan enheter kan defineres likt. 
 
Vedtak: 

Styringsgruppen har en ambisjon om at den nye, samordnede undersøkelsen av 
pasientsikkerhetskultur og arbeidsmiljø skal gjennomføres på en felles IKT-plattform.  
 
Styringsgruppen ber arbeidsgruppen utarbeide et forslag til en mellomløsning for hvordan 
hvordan undersøkelsen kan gjennomføres på eksisterende plattformer i 2017 og gi en 
tilrådning til AD-møtet. Arbeidsgruppen bes om å vurdere definisjonene av enhetene som 
sammenliknes, for å sikre konsistens i sammenlikningsgrunnlaget.  
 
Styringsgruppen ber Nasjonal IKT om å utrede de eksisterende systemer og kommer med en 
anbefaling til AD-møtet  innen 1.september om ett eller flere av disse kan brukes eller om 
andre løsninger trengs.  
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Faglig innlegg: Fagrådets anbefaling til revidering av strategi 
 
Presentasjon  
Fagrådets leder Geir Bukholm orienterte om fagrådets anbefaling på dette stadiet i prosessen, 
men poengterte at fagrådet skal diskutere saken videre på neste møte 4. mai.  
 
Fagrådet stiller spørsmål ved om vi bør ha et nasjonalt rammeverk for pasientsikkerhet og viser til 
at de fleste andre land har valgt sine rammeverk og operasjonalisert dem. Implementering er det 
viktigste for om programmet lykkes og det er sentralt at kompetansen må være i ledelseslinjen, 
ikke stabsfunksjonene. Inntrykket i fagrådet er at programmets utbredelse ikke er imponerende, 
særlig ikke i kommunehelsetjenesten. Det bør gjøres en innsats i helseforetakene for å gjøre 
programmet mer kjent. Fagrådet påpeker at kampanjen og programmet har ført til at samtaler 
om pasientsikkerhet har blitt mer viktige og legitime enn før. Det betegnes som en 
fallitterklæring å begrense innsatsen mot fem kommuner. Fagrådet mener det er et viktig 
satsingsområde å få pasientsikkerhet inn i utdanningene. Når det gjelder brukerperspektivet 
anbefaler fagrådet at styringsgruppen tar stilling til om programmet skal henvende seg mot 
brukere eller helsepersonell. 
 
Fagrådet er opptatt av at vi nå begynner å tenke på hva som skal skje i etterkant av 
programperioden. Pasientsikkerhetssatsingene bør integreres i de vanlige styringslinjene, ikke 
mekanismer som går ved siden av.  

 
Oppsummert mener fagrådet at strategien bør bli mer helhetlig strategi og mer ambisiøs med 
tanke på utbredelse. Den bør peke på hvordan programmet kan videreføres på en helhetlig 
måte. Det bør også ses på muligheter for følgeforskning, ikke bare evaluering. 
Brukerperspektivet bør være en bærende drivkraft. 

 
Orienteringssaker 
 
1. Film om pasient- og brukersikker kommune 
Sekretariatet viste frem ny film om pilotprosjektet pasient- og brukersikker kommune i Tønsberg. 
Filmen har som hensikt å informere om hvordan kommuner kan jobbe helhetlig med 
pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, og motivere og inspirere andre kommuner til å jobbe 
med dette. 
 
2. Presentasjon av dashboard 
Tallene er rimelig stabile og vi kan være i nærheten av å se en trend om vi kjører statistisk 
analyse. Tallene for GTT er stabile på landsbasis. Vi har for første gang fått tall for 
behandlingsnivå. Styringsgruppen har besluttet at dashboardet skal legges ut på helsenorge.no, 
men justere overlevelsestallene. Avdeling for statistikk har også ansvar for kvalitetsindikatorer og 

Vurderingene legges først frem for AD-møtet, deretter på styringsgruppemøtet 10. november.  
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jobber med å utvikle måten dette legges ut på, så vil samkjøre dette. Mål om første publisering i 
ny visning februar 2017. 
 

 
3. Nye rutiner for innlevering av GTT-data 
Dashboardet forutsetter at vi går over til tertialvis rapportering av GTT-tall. Dette vil gjøre at 
verktøyet brukes mer jevnlig, heller enn at man rapporterer en gang i året. Foretakene fikk kort 
varsel før første frist i 2016, så sekretariatet skal fremover være tidligere ute med informasjon om 
frister og sentrale vedtak i styringsgruppen. 
 
4. Status i spesialisthelsetjenesten  
De administrerende direktørene og programlederne ved RHFene presenterte status for egne 
foretak.  
 
Helse Nord har begynt med tall i fargekartet for å følge hvor mange som er i gang, og ser en 
utvikling fra november 2015. Ser at de som har kommet kortest er de minste enhetene, hvor det 
er begrenset med ressurser. Det har skjedd mye positivt på UNN i det siste.  
 
Helse Midt-Norge fokuserer stadig mer på pasientsikkerhet nå som ventetidsbrudd er på plass. 
Foretaksmøtene gjennomgår spredningskart for innsatsområdene, og lederfokuset har blitt mye 
tydeligere etter nyttår. Arbeidet med pasientsikkerhet etterspørres også av foretaksstyrer. 
 
Helse Vest har arbeidet mye med automatiserte målinger og innhenting av automatiserte data, 
og har fått det på plass for flere innsatsområder. Direktørene for helseforetakene følger dataene 
per måned. Ser en utfordring med samstemming av legemiddellister, og dette vil ikke løses helt 
før e-resept er på plass og det er mulig å kommunisere med de elektroniske løsningene.  
 
Helse Sør-Øst har valgt å se hvordan det har vært  forbedringer. De få steder med forverring 
skyldes justering av relevante enheter og at flere enheter har kommet til etterhvert. 
Samstemming er en utfordring, og håper å se et lite hopp etter nytt læringsnettverk. Skal ha 
dette opp på oppfølgingsmøte i april og ber om å få tilsendt planer fra de som har problemer.   
 
Diskusjon:  
Bjørn Guldvog kommenterte at det har vært en stor og økende lederoppmerksomhet i 
foretakene. Det er også en positiv endring at dette presenteres for styrene. 
 
5. Status i kommunene 
Det er totalt sett aktivitet i 62 % av landets kommuner. Det er imidlertid stor variasjon i hva som 
gjelder som aktivitet, i noen kommuner arbeider avdelinger ved de fleste sykehjem og 
hjemmetjenestesoner med flere innsatsområder, mens i andre kommuner er det en avdeling i et 
sykehjem som arbeider med ett innsatsområde. Foreløpig er det bare planlagt fem 
læringsnettverk i kommunene i 2016, grunnet usikker fremtid for utviklingssentrene. Sekretariatet 
håper å lande de neste pasient- og brukersikre kommunene i dialog med KS innen utgangen av 
mai.  
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6. Revidering av fargekart 
Per i dag har programmet målesystemer for lokale målinger gjennom Extranet og de nasjonale 
målingene i dashboardet. Det er et behov for et revidert spredningskart som overvåker mål om 
spredning gjennom prosessindikatorer. Sekretariatet jobber videre med nytt forslag til 
spredningskart sammen med de regionale programlederne. 
 
 
Diskusjonssaker 
 
Diskusjonssak 1: Følgeevaluering av pasientsikkerhetsprogrammet 
 
Presentasjon  
Deloitte la frem første rapport av følgeevalueringen. Det ble poengtert at evalueringen i starten 
fokuserer på prosess, men vil gå over til å se på resultater etterhvert. Datautvalget er noe skjevt, 
og det var vanskelig å finne respondenter. 
 
Overordnet sett viser rapporten at programmet har kommet langt og fått til mye. Det er også 
positive holdninger til programmet.  
 
Deloitte løftet frem at det er stor usikkerhet knyttet til både hvor langt arbeidet med programmet 
har kommet i kommunene, og hvor god kvaliteten på arbeidet i kommunene har vært. De 
anbefaler at det adresseres kraftig og fra ulike kanter. Et forslag er å lage en arbeidsgruppe med 
representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) for å finne ut hvordan sentrale myndigheter og programmet skal 
arbeide for å tilrettelegge og  sikre effekt i kommunene. Kommunene har fått mer kompetanse 
om måling, men trenger tettere oppfølging enn spesialisthelsetjenesten. Tønsberg anses som en 
god modell for å teste et helhetlig system for pasientsikkerhet i kommunene. Deloitte er kritiske 
til måten utviklingssentrene har blitt brukt, og forutsetningene for at de skal kunne oppfylle 
forventningene de er gitt.  
 
De påpeker også at det er ikke er tydelig nok hvem som har ansvar for hvilke områder i 
strategien. Nå ligger mange og store oppgaver hos sekretariatet, men det stilles spørsmål ved 
om det er reell kapasitet til  å spre deres innsats så tynt som det gjøres nå.  
 
Avslutningsvis ble det påpekt at arbeidet med hva som skal gjøres etter programperioden er 
over må startes nå. 
 
Deloitte oppsummerte følgende anbefalinger: 
Fokusområde Anbefalinger 
Overordnede anbefalinger  • Tydeliggjøre roller og ansvar i implementering og spredning av 

pasientsikkerhetsprogrammet, særlig sett i lys av programmets 
målsetninger om spredning samt å bygge varige strukturer for 
pasientsikkerhet som er bæredyktige etter at programperioden er 
avsluttet 

• Legge til rette for økt forankring hos ledere på alle nivåer 
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Implementering og 
spredning av programmet i 
spesialisthelsetjenesten 
 

• Sikre at regionale og lokale programlederne har en sentral posisjon i 
pasientsikkerhetsarbeidet lokalt og etablere/videreutvikle arenaer for 
erfaringsutveksling 

• Sikre balansert oppmerksomhet på hhv. spredning og implementering 
• Videreutvikle systemer for målinger, herunder mål og indikatorer for 

spredning og resultater av programmet, og bruk av Extranet som 
verktøy 

Implementering og 
spredning av programmet i 
den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 
 

• Styrke innsatsen overfor kommunal sektor 
• Etablere en arbeidsgruppe for å utrede hvilke styringsstrukturer som 

kan benyttes overfor kommunal sektor  
• Videreutvikle systemer for målinger som for spesialisthelsetjenesten 

samt sørge for at verktøy og systemer er tilpasset kommunesektoren 
• Bruke pilotprosjektet i Tønsberg til å videreutvikle målesystemer og 

tiltakspakker 

Integrering av prinsipper • Økt fokus på hvordan brukerorientering skal ivaretas på tjeneste- og 
individnivå 

• Allerede nå etterspørre planer for hvordan strukturer og prosesser 
utviklet gjennom arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet skal 
videreføres etter at programmet er avsluttet    

 

 
Diskusjonssak 2: Revidering av strategi 
 
Diskusjon  
Innledningsvis ble det påpekt at det er viktig at programmet lykkes og setter varige spor, ikke 
bare i spesialisthelsetjenesten, men også i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Ettersom 
arbeidet i spesialisthelsetjenesten er kommet lengre i gang enn i kommunene, ble det foreslått at 
programmet skal skifte fokus mot de kommunale helse-og omsorgstjenestene. Dette vil 
innebære at programmets ressurser og sekretariatets kompetanse brukes tydeligere inn mot  
kommunene. Regionene og helseforetakene må være motorene for arbeidet i 
spesialisthelsetjenesten, og styringen bør ligge mer i departementet enn direktoratet.  
 
Det ble imidlertid påpekt at arbeidet med pasientsikkerhet drives fremover når vi har fokus på 
det og etterspør data. Når data ikke etterspørres, glemmes det, og av den grunn er det viktig å 
ha fokus også på foretakene fremover.  
 
Når det gjelder brukerorientering ble det påpekt at det er alvorlig at evalueringen sier det ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt. Pasientstemmen bør inkluderes på en nyttig og troverdig måte, og det ble 
anbefalt at sekretariatet bruker ressurser og kapasitet for å få til dette de neste to årene. Det ble 
foreslått å bruke eksisterende strukturer for brukermedvirkning i tjenestene.  
 
Det ble foreslått at den reviderte strategien tydeligere deler opp spesialisthelsetjenesten og 
kommunal sektor, og at fokusområdene og arbeidsmetodene tydeliggjøres.  
 
For å lykkes enda bedre med pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene, hadde det vært gunstig 
om kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kan fremheve hvor viktig dette er.  
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Det ble påpekt at arbeidet med pasientsikkerhet er et stort og omfattende arbeid som skal 
gjennomføres i hele helse-og omsorgstjenesten og det vil ta tid. Dette skal gjøres gjennom et 
nasjonalt program der de utøvende tjenestene selv er viktigste ressurs for å få til strategiens mål. 
Hovedutfordringen blir da hvordan tjenestene skal gjøres i stand til å drive arbeidet.  
 
Oppsummering av diskusjon: 
 

• Styringsgruppen ønsker en større og mer målrettet oppmerksomhet mot kommunene. 
 

• Dersom det ikke nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på satsingen mot kommunene, 
bør styringsgruppens kommunale medlemmer spille tydeligere inn på dette. Bør foreslå 
hvordan vi skal rigge dette og se på hvordan vi kan få effekt. Dette følges opp av Bjørn 
Guldvog og Anne-Grete Skjellanger. 

 
• Ansvar og roller for pasientsikkerhet er viktig, ikke minst i den fremtidige forankringen. 

Helsedirektoratet og HOD kan ta på seg dette, og det bør skrives i samarbeid med 
sektoren. Dette er særlig viktig med tanke på langsiktig oppfølging. 

 
• Programmet må jobbe tettere på brukerorientering. Sak om hvordan vi skal få til 

brukerorientering i pasientsikkerhetsarbeidet kan fremmes for Helsedirektoratets 
brukerråd. Sekretariatet bør jobbe mer spesifikt med hvordan vi får dette til, og hvordan 
det settes på agendaen i brukerutvalgene i RHFene og i Helsedirektoratet. Sekretariatet 
bes også om å konkretisere hva brukermedvirkning betyr i arbeidet med pasientsikkerhet 
og programmet. 

 
• Styringsgruppen ønsker at fagrådet konkretiserer sine anbefalinger, og hjelper med 

modelltenkningen og utviklingen av måling. Risikotenkning bør komme inn i etablering av 
de varige strukturene, og vi må se spor av dette i den reviderte strategien. 

 
• Styringsgruppen må foreta en prioritering av hva programmet skal gjøre. Alle har et felles 

mandat, så ansvaret er fordelt på alle i styringsgruppen. 
 

• Dialog bør inngås med med HOD om hvordan styringsdialogen kan foregå mellom 
departementet og RHFene. Dette kan gjerne skje i dialog mellom RHF-direktørene og 
departementet.  

 
 

Neste styringsgruppemøte (utvidet til 4 timer) er 10.juni 2016 fra kl. 09.30-13.30 
 

 


