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Referat fra styringsgruppemøte 9. november 2017 

Tid: 10.00 – 12.45 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1604 
Møtedeltakere: 
 

Fra styringsgruppen: 
Bjørn Guldvog (leder) Direktør, Helsedirektoratet 

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

Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF (stedfortreder for Lars Vorland)   

Geir Bøhler  Konst. fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF (stedfortreder for Cathrine Lofthus) 

Kristian Onarheim  Ass. Fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF (stedfortreder for Stig Slørdahl) 

Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen  

Eli Gunhild By Leder, Sykepleierforbundet 

Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 

Helge Eide Områdedirektør Interessepolitikk, KS   

Tove Hovland Kommunaldirektør for helse og omsorg, Tønsberg kommune 

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

Eli Karin Fosse Direktør for helse og velferd, Stavanger kommune (stedfortreder for Per 
Kristian Vareide)  

Kjell Idar Berg Rådmann, Vestvågøy kommune 

Svein Holen Rådmann, Skjåk kommune 

Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  

Trygve Ottersen Områdedirektør Helsetjenester, Folkehelseinstituttet (stedfortreder for Camilla 
Stoltenberg) 

Forfall:  

Øistein Winje Leder av brukerutvalget, Helse Sør-Øst RHF 

Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 

Ivar Vollset Assisterende direktør, Legemiddelverket 

Gudrun Haabeth Grindaker Rådmann, Sandefjord kommune 

Iren Mari Luther Nestleder seksjon helse og sosial, Fagforbundet 

 

Innleder: 
Ellen Deilkås Seniorrådgiver, Avdeling statistikk, Helsedirektoratet 
 

Observatører og bisittere: 
Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 

Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 

Nina Brå Regional programleder, Helse Midt RHF 

Maja Kristiansen Førstekonsulent, Avdeling statistikk, Helsedirektoratet 

Torunn Risnes Spesialrådgiver, KS 
 

Fra sekretariatet: 
Ida Waal Rømuld Fungerende sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 

Cecilie Bakken Høstmark Webredaktør/pressekontakt, pasientsikkerhetsprogrammet 

Anne Kristin Ihle Melby Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Solrun Elvik Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Tonje Houg Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 

Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 
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Agenda 
 Godkjenning av agenda 

 Referat fra styringsgruppemøtet 07.09.17 

 Orienteringssaker 
o Orienteringssak 1: Status for programmet v/sekretariatet 
o Orienteringssak 2: Status i kommunene 
o Orienteringssak 3: Status i spesialisthelsetjenesten 
o Orienteringssak 4: Programmets dashboard 
o Orienteringssak 5: GTT: Faktaark til helseforetakene 

 Vedtakssaker 
o Vedtakssak 1: Regnskap pr. 31.10.17 
o Vedtakssak 2: Virksomhetsplan for 2018 
o Vedtakssak 3: Budsjett for 2018 

 Eventuelt 

 Oppsummering og konklusjoner 
 
 

Referat og agenda 
Referat og agenda ble godkjent. Bjørn Guldvog orienterte om at pasientsikkerhetsprogrammet i går mottok 

hederspris for kvalitet, sikkerhet og pasientsentrert omsorg ved World Hospital Congress i Taipei, Taiwan. 

 

Orienteringssaker 
 Det ble i 2017 satt i gang fire nye læringsnettverk. Tre av dem blir avsluttet i løpet av året. 

Læringsnettverket for trygg utskrivning har hatt sin første samling, og fortsetter i 2018. 

 Pasientsikkerhetskonferansen 2017 ble arrangert 1.-2. november i samarbeid med Meldeordningen. 

Konferansen samlet 1 200 deltakere.  

 Sekretariatet har i høst testet et revidert implementeringskart for innsatsområdet hjerneslag. Det 

jobbes nå med å forenkle prosedyre for innsamling og fremstilling på bakgrunn av erfaringer gjort. 

Disse testes ut på ny ved neste innrapportering. Neste område som skal inkluderes i kartet er trygg 

kirurgi.  

 I den kommunale helse- og omsorgstjenesten viser oversikten over status at 286 av 426 kommuner 
deltar i programmet. Dette tilsvarer 67 %, som er et stykke unna målsetningen om 75 %. 
Innsatsområdene ledelse, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og forebygging og behandling av 
underernæring får stor oppmerksomhet. 

 Mange kommuner jobber i tillegg med pasientsikkerhet og kvalitet utenfor programmet. 140 

kommuner deltar på læringsnettverk for gode pasientforløp, som særlig ser på overgangene i helse-

og omsorgstjenestene. 

 Det jobbes godt med innsatsområdene i RHFene. Det er særlig stort engasjement for de nye 

innsatsområdene. Kvaliteten på målingene trekkes frem som en utfordring. Bjørn Guldvog var 

tydelig på at tjenestene må fortsette å jobbe med pasientsikkerhet selv om vi ikke har de tekniske 

løsningene på plass. Sykepleierforbundet oppfordret programmet til å være en pådriver for å få på 

plass bedre, automatiserte målinger. 

 Legeforeningen etablerer en egen spesialforening for leger som arbeider med pasientsikkerhets- og 

kvalitetsarbeid. Pasientsikkerhet som tema er tatt inn på lederseminarer og tillitsvalgtopplæring. 
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Det er også satt i gang et forskningsprosjekt som skal se på sammenhengen mellom 

profesjonsutøvelse, organisering og kvalitet på helsetjenesten. 

 Helsetilsynet har omfattende tilsynsaktivitet på tidlig oppdagelse av sepsis. Resultatene vil bli fulgt 

opp med et forskningsprosjekt og trolig en erfaringskonferanse neste år.  

 Avdeling statistikk i Helsedirektoratet orienterte om status for GTT. Det er bevegelse i riktig retning 

samlet sett, på tvers av alvorlighetsgrader. I Meldeordningens årsmelding for 2016 kommer det 

frem at pasienter i økende grad blir plassert på avdelinger der det ikke er spesialistkompetanse på 

deres tilstand. Tall fra Sverige viser at disse pasientene har dobbelt så stor risiko for skade. 

Pasienter som legges på feil avdeling kommer også dårlig ut i tilsynssaker, ifølge Helsetilsynet. 

Videre viser svenske tall at sykehusopphold med skade medfører mer enn dobbelt så lang liggetid, 

som de uten pasientskade.  

 Det ble kommentert at Norsk pasientskadeerstatnings tall viser at 83 % av sakene de behandler ikke 

fanges opp av de ordinære avvikssystemene.  

 Avdeling statistikk har utarbeidet faktaark for hvert helseforetak med grafisk fremstilling av 

utvikling i GTT-tall. Det er også laget en håndbok for bruk av GTT på sykehjem. Metoden har blitt 

testet ut ti steder i kommune-Norge. 

 Til neste styringsgruppemøte er det ønskelig at RHFene og avdeling statistikk og analyse i 

Helsedirektoratet sammen utarbeider en sak om hvordan GTT-undersøkelsene kan videreutvikles. 

Programmets fagråd bør involveres. Følgende problemstillinger skal belyses: 

o Bakgrunnsdokument som ser på erfaringer med GTT, avvik og meldte hendelser i 

spesialisthelsetjenesten. Her vil det være naturlig å ha dialog med NPE og Meldeordningen 

o Hvorvidt GTT-dataene kan brytes ned på avdeling og pasientens alder 

o Om man bør undersøke flere journaler ved de store sykehusene, slik det gjøres i Sverige 

o Hvilke andre data som kan knyttes til et slikt prosjekt 

o Status for bruk av GTT i kommunene (i samarbeid med relevante aktører fra den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten) 

 Det er ønskelig at NPE blir invitert til å holde et innlegg på et kommende styringsgruppemøte 

 

 

Vedtakssaker 

 

Vedtakssak 1: Regnskap pr. 31.10.17 
 

Presentasjon  

Ida Waal Rømuld viste til oppstilling og hovedpunkter i saksunderlaget. Det var ingen kommentarer til 

regnskapet. 

 

Vedtak: 

 

Styringsgruppen stilte seg bak regnskapet pr. 31.10.17. 
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Vedtakssak 2: Virksomhetsplan for 2018 

 
Presentasjon  

Rømuld gjennomgikk hovedpunkter for virksomhetsplanen for 2018. Sekretariatet har prioritert i tråd med 

programstrategien, tilbakemeldinger i sist styringsgruppemøte og fagrådsmøte. Sekretariatet består av fire 

færre årsverk enn i 2016, noe som påvirker det planlagte aktivitetsnivået. Rømuld presiserte at dette er 

virksomhetsplanen for sekretariatet. I tillegg skal det gjennomføres aktiviteter i regi av den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Diskusjon 

Guldvog viste til at Helsedirektoratet har fått klar beskjed om å ikke oppbemanne, og at det derfor ikke er 

gjort nyansettelser i sekretariatet. Bevilgningen til sekretariatet disponeres som før. 

 

RHFene og Legeforeningen var tydelige på at sekretariatet ikke kan nedprioritere aktiviteten i 

spesialisthelsetjenesten. Det var enighet i styringsgruppen om at sekretariatet skal videreføre aktivitetene i 

spesialisthelsetjenesten, og at dette gjøres til et hovedpunkt i listen over prioriterte oppgaver. Sekretariatet 

ble bedt om å komme tilbake til styringsgruppen med en beskrivelse av hvordan satsningen i kommunene 

og spesialisthelsetjenesten skal balanseres. Guldvog understrekte at Helsedirektoratet vil bistå i dette, også 

med egne ressurser.  

 

Vedtak: 

 

 

Vedtakssak 3: Budsjett for 2018 
 

Presentasjon  

Ida Waal Rømuld viste til oppstilling og hovedpunkter i saksunderlaget. Budsjettet er relativt likt budsjettet 

for inneværende år, men med noe mer midler til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

 

Diskusjon 

Det ble stilt spørsmål ved omfanget av konsulentbistand. Guldvog kommenterte at man skal holde et blikk 

på disse utgiftene. Det er naturlig at ekstern evaluering gjennomføres av eksterne konsulenter. 

 

Vedtak: 

 

Styringsgruppen stilte seg bak virksomhetsplanen for 2018, med tillegget om at satsningen i 

spesialisthelsetjenesten også skal prioriteres.  

 

 

Styringsgruppen stilte seg bak budsjettet for 2018.  
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Eventuelt 
 Helse Nord stilte spørsmål om hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal videreføres når programmet 

er ferdig. Guldvog kommenterte at Helse- og omsorgsdepartementet har vært tydelige på at 

pasientsikkerhetsarbeidet skal videreføres, og at man tar sikte på å fortsatt ha en nasjonal 

styringsmekanisme. Helsedirektoratet og sekretariatet kommer tilbake til styringsgruppen med et 

forslag til hvordan pasientsikkerhetsarbeidet kan videreføres etter 2018.  

 Til neste styringsgruppemøte er det ønskelig å få presentert hvordan RHFene skal rulle ut den 

sammenslåtte medarbeiderundersøkelsen, og hvordan resultatene skal samordnes og aggregeres 

til nasjonale tall. 

 Til et senere styringsgruppemøte er det ønskelig å få en presentasjon fra et USHT som har lykkes 

godt med pasientsikkerhetsarbeidet og samarbeid med kommuneledelsen. 

 

 
Datoer for de neste styringsgruppemøtene er: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


