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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 20. mars 2015 

Tid: 10.30 – 13.10 

Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 

Møtedeltakere: 

 

Fra styringsgruppen: 

Lars Vorland (møteleder) Adm. dir., Helse Nord RHF 

Herlof Nilssen Adm. dir., Helse Vest RHF (deltok til kl. 11.40) 

Cathrine Lofthus Adm. dir., Helse Sør-Øst RHF 

Henrik Sandbu  Ass. direktør for helsefag, forskning og utdanning, Helse Midt-

Norge RHF 

John-Arne Røttingen Divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet 

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen 

Eli Gunnhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet 

Kjellfrid Blakstad Fagforbundet 

Tor Arne Gangsø Rådmann, Ullensaker kommune (KS)  

Hege Basmo Kommuneoverlege, Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-regionen 

(KS) 

Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 

Pål Iden Fylkeslege, Rogaland 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet (deltok fra kl. 11.45) 

Forfall:  

Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Liv Arum Generalsekretær, FFO 

Helge Eide Områdedirektør interessepolitikk, KS  

Tove Hovland Kommunaldirektør Helse og omsorg, Tønsberg kommune (KS) 

Ivar Vollset Ass. dir., Legemiddelverket 

 

Observatører og bisittere: 

Torun Omland Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Geir Bukholm Folkehelseinstituttet og leder for fagrådet 

Anne Grimstvedt Kvalvik Regional programleder, Helse Vest RHF 

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 

Sigrid Askum Prosjektleder Helse og velferd, KS 

Øyvind Nordbø Spesialrådgiver, Sykepleierforbundet 

Øystein Flesland Seksjonsleder, Kunnskapssenteret 

Hilde Heimli Seniorrådgiver, Helsedirektoratet 
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Fra sekretariatet: 

Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ellen Deilkås Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ida Waal Rømuld Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Nanna Fredheim Kommunikasjonsansvarlig, pasientsikkerhetsprogrammet 

Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 

 

 

 

Agenda 
 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 12.12.14 

 

Orienteringssaker: 

1. Status for programmet v/sekretariatet 

2. Presentasjon av programmets foreløpige dashboard 

3. Status i spesialisthelsetjenesten v/RHF-direktørene 

4. Status i kommunene v/KS og sekretariatet 

 

Vedtakssaker: 

1. Kunnskapsgrunnlag for revidering av innsatsområder og nye innsatsområder  

2. Nye innsatsområder i programmet 

3. Følgeevaluering i programmet 

4. Innrapportering av GTT-tall tertialvis 

5. Rekruttering av ressurs til GTT- og pasientsikkerhetsarbeid i sekretariatet 

6. Pasientsikkerhetspris for ledelse 

 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 
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Agenda og referat 
Lars Vorland ledet møtet i Bjørn Guldvogs fravær. Cathrine Lofthus ble ønsket velkommen til 

styringsgruppen.  

 

Det ble orientert om at sak 2 og 4 ville bli gjennomgått først av vedtakssakene, deretter ordinær saksgang. 

Referatet fra styringsgruppemøtet 12.12.14 ble godkjent. 

 

Orienteringssaker 

 
1. Status for programmet v/sekretariatet 

 

Sekretariatets oppfølging av fagrådets anbefalinger 

Fagrådet presenterte i styringsgruppemøtet 12.12 sine anbefalinger for det videre arbeidet i programmet. 

Sekretariatet har fulgt opp anbefalingen på seks særskilte områder: 

 For å sikre at programmet har fokus på de rette områdene har sekretariatet innledet et samarbeid med 

NPE. I prosjektet skal flere ulike kilder til pasientskader sammenstilles og analyseres, herunder data 

fra GTT, NPE, Meldeordningen, systemrevisjon/Helsetilsynet og NOIS 

 Sekretariatet vil fase inn risikoanalyse som verktøy i programmet, for å sikre mer proaktivt 

pasientsikkerhetsarbeid 

 Programmet må være ledelsesforankret i kommunene. Programmet er omtalt i Rundskrivet IS-1 

(Helsedirektoratets årlige skriv til fylkesmennene, kommunene, regionale helseforetak og 

fylkeskommunene), det er sendt et eget brev om krav og forventninger til landets fylkesmenn, 

sekretariatet har invitert seg selv inn på arenaer der kommuneledelsen møtes, og ledelsesforankring 

står sentralt i pilotprosjektet pasient- og brukersikker kommune. 

 Sekretariatet legger opp til flere tiltakspakker som er mer legeorienterte, og vil legge til rette for et 

egendefinert innsatsområde 

 Sekretariatet har utviklet en handlingsplan for brukerorientering med konkrete tiltak. Sekretariatet vil 

legge opp til at 20 % av styringsgruppesakene skal dreie seg om brukerorientering. 

 Sekretariatet skal jobbe med å forbedre språk og kommunikasjon. Alle nye tiltakspakker kommer i 

en kortversjon og en langversjon.  

 

Videreutvikling av nettsiden 

Styringsgruppen har tidligere besluttet at programmets nettside skal flyttes fra Kunnskapssenteret til å være 

en sub-site i Helsedirektoratet, eventuelt ligge som en egen nettside utenfor Hdirs plattform med intern eller 

ekstern driftsstøtte. Av ulike grunner har det ikke vært kapasitet i Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret til 

å gjennomføre flyttingen. Nettsidene vil bli utbedret når flyttingen er gjennomført.  

 

Felles innhold i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger 

Dagens rammeplaner skal revideres, og sekretariatet har gitt sine innspill til arbeidsgruppen. Sekretariatet har 

anbefalt at kunnskap om kvalitet, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid legges inn som felles innhold i 

profesjonsutdanningene.  

 

Gjennomførte læringsnettverk 
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Sekretariatet har i samarbeid med sykehjemsetaten og utviklingssenteret for sykehjem i Oslo arrangert første 

samling i læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i. Andre samling gjennomføres 28.04. 

 

Pasient- og brukersikker kommune 

Pilotprosjektet i Tønsberg kommune er godt i gang. Det er stort engasjement for pasientsikkerhetsarbeid i 

kommunen og samarbeidet fungerer godt. Relevante innsatsområder skal implementeres og spres i 

kommunens sykehjem, hjemmetjenester, boliger og legekontor. Ledere innen helse og omsorg skal delta på 

forbedringsagentutdanningen og medarbeidere skal gjennomføre e-læringsprogram om forbedringsarbeid 

«Open School» utviklet av Institute for Healthcare Improvement. I tillegg skal det gjennomføres en 

pasientsikkerhetskulturundersøkelse ved kommunens legekontor. Sekretariatet, representanter fra Tønsberg 

kommune og KS har vært på studietur i Danmark for å lære om pasientsikkerhetsarbeidet i danske 

kommuner. Sekretariatet har gitt ledergruppen for helse og omsorg i kommunen kurs i pressehåndtering for å 

fremme åpenhet om pasientsikkerhet.  

 

Mediesaker 

Sekretariatet presenterte utvalgte mediesaker fra de siste månedene. Det ble kommentert at det er viktig å 

synliggjøre pasientsikkerhetsarbeidet som foregår, og å bruke sosiale medier som kanal for å nå mange 

helsearbeidere.   

 

Datoer for kurs og samlinger 

En oversikt over viktige kurs og samlinger i programmets regi vil bli vedlagt referatet. 

 

 

2. Presentasjon av programmets foreløpige dashboard 

Tonja Moe Hansen og Hanne Narbuvold fra Helsedirektoratet presenterte dashboardet. Det viser indikatorer 

for pasientsikkerhet som allerede eksisterer i dag. I første omgang skal dashboardet vise tall på nasjonalt 

nivå, og fremstille utvikling over tid. Noen av dataene publiseres årlig, andre oftere. GTT-dataene fra 

foretakene skal i fremtiden rapporteres inn tertialvis. Overlevelsestallene presenteres ujustert. Dashboardet er 

delt inn i områdene infeksjoner og pasientskader, kultur og pasienterfaringer og overlevelse.  

 

 Diskusjon: 

Styringsgruppen mener dette vil bli et nyttig verktøy fremover for å følge med på pasientsikkerheten på 

nasjonalt nivå. Det ble diskutert hvorvidt verktøyet kan vise resultater på foretaksnivå og samkjøres med 

lokale dashboard. Verktøyet kan vise ulike statistikker, men til styringsgruppen vil det i første omgang bli 

presentert nasjonale tall, i tråd med programstrategien. Sekretariatet viste frem hvordan Nordlandssykehuset 

i sitt dashboard sammenstiller egne indikatorer og målinger, og har gjort det til et viktig ledelsesverktøy.     
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3. Status i spesialisthelsetjenesten 

 

Helse Nord: Det har skjedd mye det siste året, det er stort engasjement og flere innsatsområder er fullt 

implementert i foretakene. Det jobbes spesielt godt med forebygging av selvmord og forebygging av 

overdose. Det er realistisk at alle innsatsområder vil være spredt og implementert ved utgangen av 2016, i 

tråd med programmets målsetting. 

 

Helse Midt-Norge: Det er gjort en formidabel innsats på forebygging av fall. Det arbeides også godt med 

forebygging av urinveisinfeksjoner og forebygging av trykksår. Uønskede hendelser og varsler følges opp 

tett. Pasientsikkerhet får stor oppmerksomhet fra ledelsen og styret. Styret er tydelige på at de vi vil vite hva 

som gjøres av feil, og hva som kan gjøres for å unngå dem. 

 

Helse Vest: Det jobbes mye med automatisert innsamling av data, som skal inngå i eget dashboard. Det 

arbeides spesielt godt med forebygging av trykksår og behandling av hjerneslag. Blant de foretakene som 

fortsatt står på ”gult” har noen begynt på nytt, mens andre har full spredning, men opplever ikke at 

tiltakspakkene er fullt implementert.   

 

Helse Sør-Øst: Det er et stort ledelsesfokus på alle innsatsområder. Ved Ahus og Lovisenberg er det satt inn 

ekstra tiltak på ledelsesnivå for å komme i gang med innsatsområder som er ”røde” og ”gule”. Ved sykehuset 

Østfold er det mye fokus på flytting, og arbeidet med innsatsområder vil få fokus igjen etter flytting.  

 

 

4. Status i kommunene 

Det er gjennomført mange læringsnettverk på legemiddelområdet i samarbeid med utviklingssentrene for 

sykehjem og hjemmetjenester. Nå fases nye innsatsområder som forebygging av fall og forebygging av 

trykksår inn, og flere innsatsområder spres til hjemmetjenesten og boliger. Sekretariatet ønsker å få på plass 

en bedre spredningsoversikt for kommunene. KS og Helsedirektoratet kan være samarbeidspartnere i et slikt 

arbeid.  

 

KS har informert om programmet på den nasjonale helsekonferansen i januar, arrangert av HOD og KS. Det 

er viktig å se programmet i sammenheng med samhandlingsreformen.   

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen stilte seg positive til å få på plass en mer nøyaktig måling i kommunene, men det er viktig 

at målingene ikke er så arbeidskrevende at det fører til lavere deltakelse.  
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Vedtakssaker 

 

Sak 2: Nye innsatsområder  

 

Presentasjon: 

Gjennom arbeidet med programstrategien fikk samtlige interessenter anledning til å gi innspill om 

potensielle nye innsatsområder. Flesteparten av de foreslåtte innsatsområdene er implementert i ett eller flere 

internasjonale pasientsikkerhetsprogram. Mange av forslagene har allerede blitt vurdert av programmets 

fagråd, da de også var aktuelle for pasientsikkerhetskampanjen.  

 

Syv områder har gått igjen i anbefalingene: 

 Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis (blodforgiftning) 

 Tidlig oppdagelse og behandling av blodpropp 

 Ernæring 

 Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand 

 Samhandling, pasientflyt og kommunikasjon 

 Forebygging av nedre luftveisinfeksjoner   

 Egendefinert innsatsområde 

 

Saken ble diskutert i fagrådsmøtet 04.03. Fagrådet og sekretariatet anbefaler å prioritere følgende områder: 

1. Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis,  

2. Ernæring,  

3. Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand.  

4. Egendefinert innsatsområde 

 

I tillegg anbefales det å utrede forebygging av nedre luftveisinfeksjoner, samhandling, pasientflyt og 

kommunikasjon. 

 

Diskusjon: 

Det er behov for å diskutere saken internt i de regionale helseforetakene før eventuelle nye innsatsområder 

blir vedtatt. Arbeidsmengden er stor med innsatsområder i programmet og pakkeforløp, og noen av 

områdene dekkes av andre aktiviteter. Det er også ønskelig å diskutere om nye innsatsområder skal være 

obligatoriske eller ikke. Det ble understreket at områdene er viktige, men at det er behov for å drøfte 

arbeidsmengden internt.    

 

Samtidig ble det nevnt at det er viktig å holde aktiviteten oppe. Flere stilte seg positive til egendefinert 

innsatsområde som kan fange opp og fungere som veiledning til gode eksisterende kliniske prosjekter. 

Ernæring ble trukket frem som et innsatsområde mange ønsker å jobbe med. Det er ønskelig å få en oversikt 

over hvilke aktiviteter som retter seg inn mot samhandling, for å vurdere om de er overlappende.  

 

Sekretariatet påpekte at ingen av tiltakspakkene vil være klare før sen høst 2015 eller 2016, ettersom det tar 

tid å hente inn kunnskapsgrunnlag, nedsette ekspertgrupper og velge ut tiltak.  
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Vedtak: 

Styringsgruppen besluttet å utsette saken til neste møte. Sekretariatet ble bedt om å starte opp med utredning 

av tidlig oppdagelse og behandling av sepsis og egendefinert innsatsområde. Utredning av tidlig 

gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand og ernæring ble satt på vent.  

 

 

 

Sak 4: Innrapportering av GTT-tall tertialvis 

 

Presentasjon: 

For at det nasjonale dashboardet skal være relevant for styringsgruppen må det inneholde ferske GTT-data. 

Frem til nå har det var lagt opp til at foretakene løpende oppdaterer Extranet med egne resultater slik at de 

kan følge med på egen utvikling over tid og at de sender inn GTT-resultater én gang per år til sekretariatet, i 

et årsskjema. Det viser seg at en del foretak ikke legger inn sine data løpende i Extranet, men gjør det 

samtidig med at de fyller ut årsskjema. Sekretariatet foreslår at foretakene minimum oppdaterer Extranet tre 

ganger i året slik at de kan følge med på egen utvikling og slik at dataene kan hentes ut til det nasjonale 

dashboardet. 

 

Diskusjon: 

Det var enighet om at tiltaket er godt og målsettingen riktig, men det har kommet tilbakemelding på 

arbeidsbelastning og timing fra GTT-team i foretakene. I noen foretak arbeides det med å automatisere GTT-

rapporteringen, og det er noe usikkerhet rundt hvor mye arbeid det vil medføre. Sekretariatet vil invitere 

Nordlandssykehuset til neste styringsgruppemøte fot å presentere hvordan de jobber med dashboard og bruk 

av GTT-tall.  

 

Vedtak: 

Styringsgruppen stilte seg bak forslaget om at foretakene oppdaterer Extranet minimum tre ganger i året og 

at årsrapporten fortsetter som før. Vedtaket trer i kraft 01.01.16. 
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Sak 1: Kunnskapsgrunnlag for revidering av innsatsområder og nye innsatsområder 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet venter på kunnskapsoppsummeringer fra Kunnskapssenteret for alle innsatsområdene for å 

kunne revidere tiltakspakkene. Dette ble bestilt i november 2013. Sekretariatsleder og leder av fagrådet har 

avholdt møte med Kunnskapssenteret for å diskutere muligheter og fremdrift. Kunnskapssenteret vil 

prioritere å levere kunnskapsgrunnlag for samstemming av legemiddellister i nær framtid, oppsummering for 

kateterrelaterte urinveisinfeksjoner og infeksjoner knyttet til sentrale venekateter før sommeren og 

oppsummering for trygg kirurgi og forebygging av trykksår før jul i år. 

 

Det er fire muligheter for innhenting av kunnskapsgrunnlag i programmet: 

1. Oversette de kunnskapsbaserte pakkene utarbeidet av Institute for Healthcare Improvement (IHI), 

bearbeidet og tilpasset lokal kontekst av ekspertgruppe 

2. Oversette de kunnskapsbaserte pakkene utarbeidet av IHI, støttet av en høring i fagmiljøet for å 

tilpasse pakkene til lokal kontekst, slik det ble gjort for fire av innsatsområdene i kampanjen 

3. Hurtigoppsummering fra Kunnskapssenteret, slik det ble gjort for de første innsatsområdene i 

kampanjen 

4. Fullstendig systematisk kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret 

Sekretariatet og fagrådet anbefaler alternativ 1 og 3.  

 

Diskusjon: 

Det ble stilt spørsmål om innholdet i en hurtigoppsummering. Det ble kommentert at hurtigoppsummeringer 

fanger opp rundt 90 prosent av litteraturen og er svært tidsbesparende. I litteratursøk vektlegges da 

systematiske oversikter som allerede er gjennomført fremfor primærarbeider.  Noe av utfordringen med de 

fullstendige kunnskapsoppsummeringene er at en del av litteraturen, herunder mye klinisk praksis, ikke 

fanges opp.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppen stilte seg bak fagrådets og sekretariatets anbefaling med følgende kombinasjon: 

 Programmet skal oversette de kunnskapsbaserte pakkene utarbeidet av IHI, bearbeidet og tilpasset lokal 

kontekst av ekspertgruppe.  

 Programmet skal bestille hurtigoppsummeringer fra Kunnskapssenteret, slik det ble gjort for de første 

innsatsområdene i kampanjen. 

 Programmet skal ikke publisere reviderte nye pakker dersom det ikke er vesentlige endringer.  

 Kunnskapssenteret bes lage oversikter over litteratur som ikke blir inkludert i deres oppsummeringer. 
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Sak 3: Følgeevaluering i programmet 

 

Presentasjon 

Programmet skal følgeevalueres av en ekstern aktør for å evaluere måloppnåelse underveis i 

programperioden. Sekretariatet har utarbeidet et forslag til prinsipper og overordnede føringer for 

følgevalueringen, samt overordnede rammer for kravspesifikasjonen. Saken ble diskutert i 

styringsgruppemøtet 12.12.14 og har senere blitt diskutert i fagrådsmøtet 04.03.15 og i bilaterale møter med 

aktører fra styringsgruppen. 

 

I tillegg til de overordnede rammene for kravspesifikasjonen vil det bli utviklet en mer detaljert 

kravspesifikasjon i samarbeid med relevant fagmiljø og i dialog med utvalgt tilbyder. Denne vil bli presentert 

for styringsgruppen i juni. 

 

Diskusjon: 

Det ble kommentert fra KS at dokumentet var uklart og at det var vanskelig å forstå hva som skal evalueres. 

Sekretariatet understreket at styringsgruppen vil bli involvert i valg av leverandør som skal følgeevaluere 

programmet. Både verktøyene i programmet og resultater vil bli evaluert.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppen stilte seg bak forslaget til prinsipper og rammer for kravspesifikasjonen for følgeevaluering 

av pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

 

 

 

Sak 5: Rekruttering av ressurs til GTT- og pasientsikkerhetskulturarbeid i sekretariatet 

 

Presentasjon: 

Sekretariatet ønsker å ansette en ekstra ressurs i en 50-100 % stilling som skal jobbe med GTT og 

pasientsikkerhetskulturarbeid. En eventuell ansettelse vil medføre omprioriteringer på programmets budsjett. 

For inneværende år beløper dette seg til 4-500 000 kroner. Sekretariatet vil dekke inn kostnaden over 

ordinært lønnsbudsjett.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen kommenterte at det ikke er behov for å ha denne typen saker som beslutningssak, men at det 

gjerne gis orienteringer om det.  

 

Styringsgruppen tok forslaget til orientering.   
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Sak 6: Pasientsikkerhetspris for ledelse 

 

Presentasjon: 

Pasientsikkerhetsprisen for ledelse ble første gang utdelt i 2014. Styringsgruppen har ønsket seg en komité 

og en definert prosess for utdelingen av prisen. Sekretariatet presentert forslag til kriterier for sammensetning 

av komité og forslag til medlemmer i komiteen.  

 

Diskusjon: 

Styringsgruppen ønsker at de regionale helseforetakene, kommunene og brukerne er representert i komiteen. 

Det er også ønskelig å ha med noen fra arbeidstakersiden. Kriteriene for sammensetning av komiteen kan 

spisses. Det er viktigere med en bredt sammensatt komité enn at den er liten. Det kan være hensiktsmessig å 

ha med en representant fra pasient- og brukerombudet, som foreslått. Det var enighet om at styringsgruppen 

raskt melder tilbake forslag på komitémedlemmer til sekretariatet. 

Det er ønskelig at prisen deles ut på Helsekonferansen, i tråd med avtalen som er inngått. Medlemmer av 

styringsgruppen kan ikke motta prisen.  

 

Vedtak:  

Styringsgruppen stiller seg bak foreslått prosess for prisutnevnelse. Styringsgruppen spiller inn forslag til 

komitémedlemmer.  

 

Neste styringsgruppemøte er 10. juni 2015. 

 

 

 

Tidligere og kommende arrangementer 

 
• Veiledersamling 5.- 6. mars 

• Egen veiledersamling i Helse Nord 16.- 17. mars 

• GTT-kurs 10. april, 22. mai, 23. oktober, 11. desember 

• Pilot ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem samling 2– Oslo 28. april 

• Årlig GTT-seminar for teamene 30. april 

• Rundebordskonferanse om pasientsikkerhetskultur 31. august 

• Heldagsseminar om GTT som metode 4. september 

• Legeforeningens årlige kvalitet- og pasientsikkerhetskonferanse 8.-9. sept. 

• Pilot ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem samling 3– Oslo , 20. okt 

 


