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Referat fra styringsgruppemøte 7. september 2017 

Tid: 10.00 – 13.00 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 
Møtedeltakere: 
 

Fra styringsgruppen: 
Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

Lars Vorland  Adm. dir., Helse Nord RHF 

Pål Iden Assisterende fagdirektør, Helse Vest RHF (fast stedfortreder for Herlof 
Nilssen) 

Mette Hvalstad Kst. direktør Kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Helse Sør-Øst RHF 
(stedfortreder for Cathrine Lofthus) 

Bente Kristin Johansen Fagsjef, Legeforeningen (stedfortreder for Geir Riise) 

Iren Mari Luther Nestleder seksjon helse og sosial, Fagforbundet 

Svein Holen Rådmann, Skjåk kommune 

Endre Sandvik Kommunaldirektør byrådsavd. for eldre, helse og sosiale tjenester, Oslo 
kommune 

Per Kristian Vareide Rådmann, Stavanger kommune 

Eli Gunhild By Leder, Sykepleierforbundet 

Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS   

Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 

Tove Hovland Kommunaldirektør for helse og omsorg, Tønsberg kommune 

Øistein Winje Leder av brukerutvalget, Helse Sør-Øst RHF 

Forfall:  

Ivar Vollset Assisterende direktør, Legemiddelverket 

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

Kjell Idar Berg Rådmann, Vestvågøy kommune 

Gudrun Haabeth Grindaker Rådmann, Sandefjord kommune 

Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 

Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet  

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

 

Innleder: 
Magne Flatlandsmo Deloitte 
 

Observatører og bisittere: 
Cecilie Mo Batalden  Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 

Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Maiken Engelstad Avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 

Johan Torgersen Divisjonsdirektør, Helsedirektoratet 

Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF   

Synnøve Serigstad Regional programleder, Helse Vest RHF 

Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet 

Øyvind Nordbø Spesialrådgiver, Sykepleierforbundet 
 

Fra sekretariatet: 
Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Solrun Elvik Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
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Kristine Walther Longva Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Marianne Bretteville  Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Ida Waal Rømuld Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Cecilie Bakken Høstmark Webredaktør/pressekontakt, pasientsikkerhetsprogrammet 

Tonje Houg Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Julia Szabo Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

 
 

Agenda 
 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 30.03.17 

 Drøftingssaker 
o Drøftingssak 1: Presentasjon av viktigste initiativ og resultater knyttet til 

pasientsikkerhetsprogrammets overordnede målbilde 
o Drøftingssak 2: Presentasjon av overordnede funn i Deloitte-rapport 
o Drøftingssak 3: Pasientskader i Norge 2016 målt med Global Trigger Tool 
o Drøftingssak 4: Hva er tjenestenes behov innenfor pasientsikkerhet og forbedringsarbeid på 

lang sikt? 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 
 
 

Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent. Bjørn Guldvog minnet om pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen 

1.-2. november og invitasjon til topplederworkshop i forbindelse med konferansen.  

 

 

Drøftingssaker 
 

Drøftingssak 1: Presentasjon av viktigste initiativ og resultater knyttet til 

pasientsikkerhetsprogrammets overordnede målbilde  

Helse Nord, Helse Sør-Øst, Helse Vest, KS, Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og 

Tønsberg kommune presenterte egne initiativ og resultater. Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF 

kommenterte på brukernes opplevelse av pasientsikkerhetsprogrammet på system- og individnivå.  

 

Pasientsikkerhetsprogrammet er ett av mange initiativ innen kvalitet og pasientsikkerhet som det jobbes 

med i helse- og omsorgstjenesten. Aktørenes samlede tilbakemelding er at det er behov for å samorde og 

koordinere disse initiativene bedre. Det er også behov for at satsingen på pasientsikkerhet videreføres etter 

utgangen av 2018. I kommunene er det behov for tydeligere lederforankring og samordning mellom 

Helsedirektoratet, fylkesmenn og KS. 
 

Drøftingssak 2: Presentasjon av overordnede funn i ny Deloitte-rapport 

Presentasjon 
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Magne Flatlandsmo fra Deloitte presenterte hovedfunn: 

 Styringsgruppen har satt svært ambisiøse mål for pasientsikkerhetsprogrammet. Det må jobbes 

ekstremt hardt og prioriteres hardere dersom det skal være realistisk å nå målene 

 Programmets sekretariat, KS, fylkeslegene og USHTene må koordinere innsatsen i kommunene 

bedre. 

 USHTene har fått en sentral rolle i hvordan tiltakene skal utarbeides i kommunene, men har ingen 

myndighet. Det gjør at de står i en krevende rolle. 

 Det stilles spørsmål ved om de fire neste pasient- og brukersikre kommunene vil klare å komme 

ordentlig i gang med programarbeidet med så kort tid igjen av programmet.  

 De som har lyktes med pasientsikkerhetsarbeidet trekker frem gode ledere som går foran med et 

godt eksempel som en suksessfaktor. 

 Programmet er inne i en sluttfase. Flere etterspør hva som skal skje videre og hvilke 

budsjettmessige konsekvenser det vil få. Usikkerheten fører til at fokus flyttes til andre områder.  

 Det etterspørres en plan for hvilken rolle pasientsikkerhetsprogrammet skal ha i det totale 

pasientsikkerhetsarbeidet i Norge. 

 Mange sier at strukturene som er lagt i forbindelse med programmet ikke vil være levedyktige når 

programmet er ferdig, dersom det ikke er noen form for videreføring.  

 Det er en utfordring å få legene med i programarbeidet. 

 Enheter som har mange aktuelle innsatsområder savner et verktøy eller en rådgivningstjeneste for 

hvilke områder de skal prioritere. 

 Noen mener at tiltakspakkene kan forenkles, og gjør det selv. 

 Det er behov for å styrke kompetansen og forståelsen for målinger i programmet.  

 Flere etterspør elektroniske løsninger og muligheten for å integrere rapporteringen med EPJ. 

Enklere rapportering ville gitt større oppslutning om tiltakene.  

 Flere sier at de synes det er krevende å finne en god måte å inkludere brukerne i programarbeidet.  

 

Diskusjon 

Styringsgruppen mener det er uheldig om helseforetak og kommuner begynner å trappe ned i påvente av 

hva som skjer etter programmets slutt i 2018. Det var enighet om å raskt gå ut og si at programmet vil 

fortsette i en eller annen form. Det er viktig å videreføre pasientsikkerhetsarbeidet nasjonalt, regionalt og 

lokalt.  

 

 

Drøftingssak 3: Pasientskader i Norge 2016 målt med Global Trigger Tool 

Presentasjon 

Guldvog gjennomgikk hovedfunnene i rapporten, som er planlagt publisert 20. september. I år vil også 

lokale tall bli publisert. (Anmerkning: I etterkant er dette fjernet etter en vurdering av om måten grafene var 

presentert på kunne mistolkes av presse og befolkningen. Grafene sendes separat ut til det enkelte foretak. 

Dette vil fremkomme av offentlig postjournal.) (innholdet gjengis ikke i dette referatet ettersom rapporten er 

konfidensiell før publisering).  

 

Diskusjon 
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Styringsgruppen vil ta initiativ til et større forskingsløft for å forstå variasjonen bedre, og ønsker seg et 

samarbeid med Forskningsrådet, forankret i Helse- og omsorgsdepartementet. Det vil være naturlig å 

trekke på de regionale forskningsmiljøene til RHFene. Helsedirektoratet ønsker å diskutere variasjonen i 

GTT-resultatene nærmere med RHFene i tertialrapporteringsmøtet.  

 

Faktorer som kan ha påvirket tallene er en bedre meldekultur og at teamene har blitt flinkere til å finne 

triggere. Kortere liggetid blir også nevnt som en mulig faktor. Det er ønskelig å få automatisert 

undersøkelsen. 

 

Selv om det ikke er mulig å sammenlikne resultatene ved sykehus kan det ligge mye læring i å se til de 

sykehusene som har oppnådd stor reduksjon i pasientskadetall.  

 

På sikt bør det komme på plass en tilsvarende undersøkelse for kommunene. Det er der pasientene og 

brukerne oppholder seg størsteparten av tiden.  

 

Det er viktig å ha full åpenhet om tallene. Åpenhet er en god driver for å få til positiv endring. 

 

 

 

Drøftingssak 4: Hva er tjenestenes behov innenfor pasientsikkerhet og 

forbedringsarbeid på lang sikt? 

Følgende behov ble meldt inn for kommunene: 

 Hjelp til å bygge strukturer i kommunene, inkludert lederforankring, kompetanse i 

forbedringsarbeid og datarapportering.  

 Få dokumentert erfaringene med hvordan strukturer bygges i de pasient- og brukersikre 

kommunene, slik at dette kan spres videre.  

 Mer aktivitet i USHTene. 

 Gi fylkesmennene et klart koordineringsansvar for pasientsikkerhetsarbeidet i kommunene. Det vil 

signalisere at pasientsikkerhet og forbedringsarbeid står høyt på agendaen og at kommunene har 

et ansvar.  

 Fortsette med opplæring og veiledning gjennom læringsnettverk. 

 Ha et veilederkorps tilgjengelig for kommunene, eksempelvis representanter fra Tønsberg 

kommune. 

 Et enkelt, norsk e-læringssystem for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

 

Følgende behov ble meldt inn for helseforetakene: 

 Sende et sterkt signal til virksomhetene om at pasientsikkerhetsarbeidet vil bli videreført i en eller 

annen form etter 2018. 

 Utarbeide en nasjonal strategi og et rammeverk for hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal foregå 

etter 2018. Dette må bygge videre på programmet.  

 Få forbedringsmetodikk inn i de helsefaglige utdanningene. 

 Nasjonal strategi rundt samtidslesbarhet av egen journal (automatisk datafangst). 
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Følgende generelle behov ble meldt inn: 

 Prioritere å få med legene og lederne som er nærmest pasientene i pasientsikkerhetsarbeidet. 

 Jobbe for at helsepersonell uten formell kompetanse får opplæring og blir involvert i programmet. 

 Opprettholde trykket på arbeidet med innsatsområdene. Det må bli en del av systemet, ikke være 

avhengig av enkeltpersoner som er ildsjeler.  

 

Pasientsikkerhetsprogrammets fagråd vil bli utfordret til å gi innspill på behovene de ser. Sekretariatet vil 

på styringsgruppemøtet den 9. november legge frem et forslag til virksomhetsplan for 2018 og et forslag til 

hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal videreføres på lengre sikt. 

 

Eventuelt 
 

Datoer for de neste styringsgruppemøtene er: 

Torsdag 9. november 2017 kl. 10-13   

Onsdag 21. mars kl. 10-13 

Torsdag 7. juni kl. 10-13 (ekstraordinært, ved behov) 

Torsdag 20. september kl. 10-13 

Torsdag 22. november kl. 10-13 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


