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Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet 

Tid: Mandag 5. desember kl. 11.30-14.00 
Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 
Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 
  

Tid Sak Ansvar 

11.30 – 11.40  Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 05.09.16 

Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen 

Orienteringssaker 

11.40 – 12.20 Sak 1: Status for programmet v/sekretariatet 
 
 
Sak 2: Presentasjon av dashboard 
 
 
Sak 4: Status i kommunene 
 
Sak 5: Status i spesialisthelsetjenesten 

Anne-Grete Skjellanger, 
pasientsikkerhetsprogrammet 
 
Hanne Narbuvold, avdelingsdirektør, 
Helsedirektoratet 
 
Anne-Grete Skjellanger 
 
RHF-direktørene 
 

Diskusjonssaker  

12.20 – 12.35 Diskusjonssak 1:  
Utvidelse av prosjektet pasient- og brukersikre 
kommuner 

 
Solrun Elvik, 
pasientsikkerhetsprogrammet 

12.35 - 12.50 Diskusjonssak 2:  
Intensivering av innsats for å redusere 
postoperative sårinfeksjoner 

 
Anne-Grete Skjellanger 

12.50 – 13.00 Pause og servering  

Vedtakssaker 

13.00 – 13.15 Vedtakssak 1:  
Virksomhetsplan for 2017 

 
Anne-Grete Skjellanger 

13.15 – 13.30 Vedtakssak 2: 
Regnskap per 25.11.16 og budsjett for 2017 

 
Anne-Grete Skjellanger 

13.30- 
13.50 

Vedtakssak 3: 
Implementeringskart i spesialisthelsetjenesten 

Carol Romay Perez 

13.50 – 13.55 Eventuelt  
13.55 – 14.00 Oppsummering og konklusjoner Bjørn Guldvog 
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Diskusjonssak 1: Utvidelse av prosjektet pasient- og brukersikre 
kommuner 

Bakgrunn 
Det er tidligere vedtatt at pilotprosjektet «pasient- og brukersikre kommuner» skal videreføres. Konseptet 
har blitt utviklet og testet i Tønsberg kommune og satsingen skal utvides med fire nye pilotkommuner fra 
høsten 2016, slik at totalt fem kommuner inngår i satsningen. 
 
Piloten i Tønsberg kommune har vært delt i følgende tre delprosjekter: 

 Delprosjekt 1 – Etablere en varig struktur for forbedringsarbeidet i Tønsberg kommune 

 Delprosjekt 2 – Implementering av innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet 
 Delprosjekt 3 – Gjennomføre pasientsikkerhetskulturundersøkelse på legekontor 

Oppsummering av de viktigste hovedaktivitetene i prosjektet: 

 Kommunalt læringsnettverk for testing, implementering og spredning av tiltak på innsatsområdet 
legemiddelsamstemming og riktig legemiddelbruk 

 Arbeid med implementerings- og spredningsplan for ytterligere innsatsområder for perioden 2016-
2019 

 Seminarer med de politiske representantene i helse- og omsorgsutvalget i kommunen 
 Kommunikasjonstrening om uønskede hendelser for ledere 
 Ledersamlinger om forbedringsarbeid og pasientsikkerhet 

 Utdanning av forbedringsagenter og forbedringsveiledere 

 E-læringsprogrammet Open School fra Institute for Healthcare Improvement 
 Opplæring i dataprogrammet Extranet og målinger i tiltakspakker 
 Pasient- og brukersikkerhet i kommuneplaner og strategisk kompetanseplan 
 Utvikling og testing av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen for legekontor 

 Pasientsikkerhetsvisitter i sykehjem, hjemmetjenester og legekontor 

Erfaringer fra arbeidet i Tønsberg 
 Innføring av innsatsområder er det som i praksis reduserer pasientskader, så dette må ha høy 

prioritet i de neste kommunene. 
 For å lykkes, må det bygges opp betydelig kompetanse i forbedringsarbeid og ikke minst i måling 

 Satsning på ledere har vært en viktig forutsetning. Kommunaldirektør og utvalg for helse og omsorg 
(politikerne) har vært spesielt viktige premissleverandører. 

 Justering av målinger for samstemming av legemiddellister i hjemmetjenesten har vært en nyttig 
forbedring 

 Utvikling av styringsparametere for pasient- og brukersikkerhetsarbeid er krevende, særlig 
grunnet mangel på tilgang til elektroniske data i kommunene 

 Pasientsikkerhetskulturundersøkelse er ikke det mest egnede verktøyet for å avdekke 
forbedringsområder på legekontor, da enhetene er for små 

 Verktøy i pasientsikkerhetsarbeid må i større grad tilpasses til kommunal helse og 
omsorgstjeneste  

 Pasientsikkerhetsvisitter er et godt verktøy for å skaffe oversikt over risikoområder, forbedre 
pasientsikkerhetskulturen og få satt i gang forbedringsarbeid 
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Fra en til fem kommuner 
Styring og drift av prosjektet «I trygge hender Tønsberg 24-7, pasient og brukersikker kommune» overføres 

nå til det sentrale kvalitetsutvalget i Tønsberg. Sekretariatet vil følge opp og veilede Tønsberg kommune, 

men vil fremover fokusere mye på de neste pilot-kommunene.   

 
De fire nye kommunene er: 

 Karmøy kommune (ca. 42 000 innbyggere) 
 Lier kommune (ca. 26 000 innbyggere) 
 Vestvågøy kommune (ca. 11 000 innbyggere) 

 Smøla kommune (ca. 2200 innbyggere) 

Arbeidet i de neste kommunene vil gå fra oktober 2016 og ut programperioden. Omfanget av arbeidet og 

deltakelse i de ulike aktivitetene tilpasses den enkelte kommune. De nye kommunene regnes også som 

pilotkommuner og skal bidra med ytterligere testing og utvikling av konseptet, samt bidra med tilpasning av 

enkelte av verktøyene som brukes i arbeidet med pasient- og brukersikkerhet i kommunal helse- og 

omsorgstjeneste.  

 

Ved å delta i satsningen, forplikter kommunene seg til å delta på opplæringsprogrammer, planlegge og 

starte opp implementering av relevante tiltakspakker, involvere kommunestyret, forankre arbeidet i 

relevante planer og strategier og bidra i utvikling og testing av kommunale dashbord for pasientsikkerhet. 

 
Sentrale aktiviteter: 

 November 2016: «Accelerated Patient Safety Programme»: Opplæringsprogram om 
pasientsikkerhet i regi av IHI. Hver kommune deltok med 8 deltakere fra ett sykehjem. 

 Januar 2017: opplæringsprogram for rådgivere/fagutviklingssykepleiere om forbedringskunnskap 
og hvordan støtte forbedringsteam i deres arbeid. 

 Januar/februar 2017: kick-off aktiviteter i de enkelte kommunene.  
 Februar 2017: Oppstart av arbeidet med involvering og opplæring av politisk ledelse 
 April/mai 2017: Oppstart av felles læringsnettverk mellom kommunene for ledere og 

forbedringsteam (2 samlinger i 2017 og 2-3 samlinger i 2018). 

 Høsten 2017: Improvement Science in Action i regi av IHI. 
 
Kommunene vil også få lisenser til e-læringsprogrammet Open School utviklet av IHI. Norsk e-

læringsprogram skal utvikles i 2017. Det vil også arrangeres flere lokale aktiviteter etter kommunenes egne 

ønsker og behov.  

 
Til diskusjon: 

 Hva er de viktigste tiltakene som vil bidra til å oppnå varige strukturer for 
pasient- og brukersikkerhetsarbeidet i kommunal helse- og omsorgstjeneste? 

 Hvilke styringsparametere bør inngå i kommunale dashbord for pasientsikkerhet? 
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Diskusjonssak 2: Intensivering av innsats for å redusere postoperative 
sårinfeksjoner 

Bakgrunn 
Styringsgruppen har tidligere gitt uttrykk for at pasientsikkerhetsprogrammet skal ha fokus på de alvorligste 

og hyppigste skadene. I følge Folkehelseinstituttet har vi kunnskapsgrunnlag som tilsier at målsettingen i 

strategien om 25 prosent reduksjon i infeksjoner er overkommelig. Sjekklisten for trygg kirurgi er i dag i 

bruk på de fleste operasjonssaler, likevel kan vi ikke dokumentere en reduksjon av post-operative 

sårinfeksjoner.   

 

Status  
Journalundersøkelsen ved hjelp av GTT i 2015 viser at postoperative sårinfeksjoner er en av de hyppigste 

skadene, både når man ser alle skader under ett og blant de mest alvorlige skader. Tabellen under viser 

utviklingen av andel pasientopphold med minst en postoperativ sårinfeksjon i perioden 2011 og 2015. 
 

  2015 2014 2013 2012 2011 

  andel  rangering andel  rangering  andel  rangering  andel  rangering  andel  rangering  

Alle alvorlighetsgrader (E-I)  1,4 %  5 1,4 %  5 1,6 %  3 1,7 %  3 1,9 %  3 

Alvorligere skader (F-I)  1,1 %  2 1,0 %  3 1,2 %  2 1,4 %  1 1,5 %  1 
 

Sekretariatet har fått utlevert NOIS-data fra Folkehelseinstituttet på infeksjoner i operasjonsområdet etter 

utvalgte kirurgiske inngrep. Tallene inkluderer infeksjoner som har oppstått innen 30 dager etter inngrep. 

Heller ikke i disse tallene er det mulig å se en betydelig reduksjon i andel pasienter med infeksjoner i 

operasjonsområdet. 
 

Inngrep  
(hovedkategori) 2010 2011 

2012-
T3 

2013-
T1 

2013-
T2 

2013-
T3 

2014-
T1 

2014-
T2 

2014-
T3 

2015-
T1 

2015-
T2 

2015-
T3 

Total 4,6 5,1 4,2 4,5 4,9 4,6 4,4 4,8 4,3 4,3 4,6 4,1 

 

Alternative løsninger   
 Sikre økt fokus på riktig bruk av sjekklisten for trygg kirurgi.   

 De tre tiltakene for å redusere av postoperative såroperative løftes ut som eget innsats-

/forbedringsområde.  

Gitt programmets prioriteringer fremover og sekretariatets ressurssituasjon, er det ikke rom for å gjøre 

mye på dette området. Sekretariatet kan utvikle en anbefaling til prosjekt, men ansvaret for prosjektet må 

plasseres i de regionale og lokale helseforetakene. 

  

Til diskusjon: 
 Skal arbeidet med å redusere postoperative sårinfeksjoner prioriteres? 

 Hvilke av de alternative løsningene er best?  

 Hvis mer ansvar enn foreslått skal legges til sekretariatet, hvilke aktiviteter i virksomhetsplanen bør 

da utgå? 
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Vedtakssak 1: Virksomhetsplan for 2017 

Bakgrunn 

Strategien for pasientsikkerhetsprogrammet er revidert og vil gjelde ut 2018. Sekretariatet har utarbeidet 

en virksomhetsplan for 2017 som tar hensyn til justeringene i strategien.  

 

Status 

Den vedlagte virksomhetsplanen viser hvilke oppgaver i strategien som er prioritert i 2017. Planen 

konkretiserer og tidfester hvordan disse oppgavene kan løses.  

 

Hovedområdene for 2017: 

 Styrking av pasientsikkerhetsarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det innebærer 
videreutvikling av «pasient- og brukersikker kommune» i fire nye kommuner, samt aktiviteter for å 
følge opp øvrige kommuner. 

 Brukermedvirkning. 

 Nye innsatsområder. Læringsnettverk arrangeres i samarbeid med RHFene.   

 Opplæring i forbedringskunnskap og pasientsikkerhet. 

 Ledelse og pasientsikkerhetskultur. 

 Tiltak for å sikre varige strukturer for pasientsikkerhet, deriblant overføring av oppgaver. 

 Utvikling og oppfølging av implementeringskart, samt oppfølging av Dashboard.  

 
Forslag til vedtak:  

 

Vedlegg 1: Virksomhetsplan 2017 

 
 

  

 

Styringsgruppen stiller seg bak virksomhetsplanen for 2017. 
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Vedtakssak 2: Regnskap per 25.11.15 og budsjett for 2017 

Bakgrunn 

Personalkostnader er foreløpig budsjettert til 8,2 millioner kroner. Dette er på linje med foregående år, og 

forutsetter at programmet ikke blir gjenstand for kutt. Driftskostnader er budsjettert til 10,7 millioner 

kroner, jamfør tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartmentet.  

 
Kommentarer til regnskapet for 2016 

 Arbeidet med pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og kartlegging av pasientskader ble mer 
omfattende enn planlagt, noe som medførte økte utgifter til Norsk Regnesentral. 

 Forbedringssamlingen i mars gikk over budsjett grunnet besøk av Hans Majestet Kong Harald, 
teknisk bistand og ekstra satsing på topplederprogram med IHI.   

 Forbedringsutdanning for leger har vært et satsingsprosjekt i 2016 og innebar økte utgifter under 
budsjettposten alumninettverk for forbedringsagenter. 

 Det ble brukt mindre midler enn budsjettert under brukerorientering grunnet kansellering av 
videoproduksjon. 

 Prosjekt for ny nettside ble nedskalert, og dermed også kostnadene. 

Kommentarer til budsjettet for 2017 
 Budsjettet for 2017 følger av de prioriterte hovedaktivitetene, som skissert i virksomhetsplanen.  

 For å bygge kompetanse i forbedringsarbeid, skal programmet i 2017 arrangere en rekke 
opplæringsprogrammer. I samarbeid med IHI vil sekretariatet arrangere to kurs i grunnleggende 
Improvement Science in Action, samt en ny runde av Accelerated Patient Safety Programme.  

 Nordisk forbedringsagentutdanning og forbedringsutdanning for leger har vært svært populære 
kurs, og vil gjentas også til neste år.  

 Oppfølging av pasient- og brukersikker kommune i Tønsberg og oppstart av de fire nye 
pilotkommunene innebærer høy ressursbruk. 

 For å gjøre programmet og tiltakene enda mer kjent i helse- og omsorgstjenesten, vil det brukes en 
god del ressurser på kommunikasjonstiltak. 

 
Forslag til vedtak:  

 

Vedlegg 2: Regnskap per 25.11.16 
Vedlegg 3: Budsjett for 2017 

 
  

 

Styringsgruppen stiller seg bak  regnskapet for 2016 og budsjettet for 2017. 
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Vedtakssak 3: Implementeringskart i spesialisthelsetjenesten 

Bakgrunn 

På styringsgruppemøtet 19.11.15 presenterte sekretariatet et forslag til revidert spredningskart for 

spesialisthelsetjenesten. Det ble vedtatt at sekretariatet skulle videreutvikle dette ytterligere i samarbeid 

med RHFene, og at RHFene skulle koble på sine fagfolk i dette arbeidet. I løpet av det siste året er det gjort 

et betydelig arbeid på denne fronten, og det er utviklet et verktøy som på en bedre måte viser fremdrift i 

implementeringsarbeidet.   

 

I forbindelse med revideringen av programmets strategi har det blitt tydeliggjort at alle relevante enheter i 

spesialisthelsetjenesten skal teste, implementere og spre tiltakspakkene. 

Der dagens spredningskart er en oversikt over aktiviteter, viser det nye implementeringskartet 

implementering ved å følge utvalgte prosessindikatorer i tiltakspakkene, i tråd med strategien.  

 

Status 

Implementeringskartet er testet ved Sykehuset Østfold (heretter SØ) og Helse Vest. Utprøvingen ved SØ 

viser at implementeringskartet fungerer dersom helseforetaket har en strukturert oversikt over relevante 

enheter og gode systemer for registrering av data. SØ har benyttet Extranet og andre kilder til å registrere 

data. Det er imidlertid ikke en forutsetning å bruke Extranet for å kunne lage et implementeringskart.  

 

Erfaringene fra SØ er at implementeringskartet er et nyttig verktøy. Det er en forbedring sammenliknet 

med det gamle spredningskartet, ettersom man ikke bare ser om det har vært aktivitet på et 

innsatsområde, men i hvilken grad tiltakene faktisk er gjennomført. Denne samlede oversikten hjelper lokal 

programleder til å følge opp og støtte enheter i eget foretak.  

 

I Helse Vest gjenstår det fortsatt noe arbeid med å finne den raskeste måten å hente ut data fra 

datavarehuset til implementeringskartet.  

    

Det nye implementeringskartet 

Implementeringskartet skal vise andel relevante enheter som har implementert et av tiltakene i 

tiltakspakken. Når enheten over tid har gjennomført tiltaket i minst 90 prosent av tilfellene, kan det sies at 

enheten har implementert tiltaket.  

 

Ved hjelp av implementeringskartet kan både styringsgruppen og ledelsen ved RHF og HF dokumentere 

andel relevante enheter der 90 prosent av pasientene for eksempel blir risikovurdert for fall. Dette vil være 

en indikasjon på andel relevante enheter som har implementert tiltakspakken for fall. Dette illustreres i 

figur 1.  

 

Ved hjelp av implementeringskartet kan man også få en samlet oversikt over fremdriften i 

implementeringen av et innsatsområde. Figur 2 viser for eksempel at cirka 25 prosent av relevante enheter 

har implementert tiltakspakken for trykksår, mens cirka 10 prosent av enhetene ikke har kommet i gang.    
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Figur 1: Andel relevante enheter som har implementert tiltaket, etter innsatsområde og region. 
 
 

 

 
Figur 2  Fremdrift i gjennomføring av tiltak  
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Figur 3: Eksempel på implementeringskart ved Sykehuset Østfold  
 

 
 
Forslag til veien videre  

Frem mot styringsgruppemøtet 30.03.17 tas implementeringskartet i bruk i foretakene, med 

prosessindikatorene i tabell 1 som grunnlag.  Sekretariatet vil snarlig sende ut veileder både for 

implementeringskartet og oppdatert veileder for Extranet. Sekretariatet vil også tilby veiledning til lokale og 

regionale programledere om hvordan implementeringskartet tas i bruk.  

 

Innen 01.03.17 sender RHFene inn data som brukes til å fremstille det nasjonale implementeringskartet. 

Dette presenteres på styringsgruppemøtet i mars. Sekretariatet vil også bistå med å fremstille regionale 

grafer.   

 

Tiltakspakke Indikatorer  

Trygg kirurgi 

Bruk av sjekklisten for Trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner  

Antibiotikaprofylakse  
Samstemming av 
legemiddellister 

Andel pasienter hvor det er dokumentert utført samstemming av legemiddelliste ved 
utskrivelse  

Fall  Andel pasienter som er vurdert for fallrisiko  

Trykksår Andel pasienter som vurderes for trykksårsrisiko ved innleggelse  

Selvmord Etterlevelse av tiltakspakken per pasient  

Overdose  Etterlevelse av tiltakspakken per pasient  

UVI Andel pasienter med aktuelt og relevant behov for blærekateter  

SVK  Andel pasienter med aktuelt og relevant behov/indikasjon for SVK.  

Hjerneslag Etterlevelse av anbefalt behandlingsforløp per pasient. 

 

Forslag til vedtak:  

 

 

Styringsgruppen stiller seg bak forslaget til nytt implementeringskart, og vedtar at det skal tas i bruk i 

foretakene og presenteres i styringsgruppemøtet 30.03.17.  
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