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Referat fra styringsgruppemøte 5. september 2016 

Tid: 10.00 – 12.30 
Sted: Helsedirektoratet, rom 1717 
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) 
Geir Bøhler Konstituert direktør, Kvalitet, fag og pasientsikkerhet, Helse Sør-Øst 

RHF (fast stedfortreder for Cathrine Lofthus) 
Stig Slørdahl Adm. dir., Helse Midt-Norge RHF 
Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet  
Audun Fredriksen  Fagsjef for kvalitetsutvikling, Legeforeningen (for Geir Riise) 
Eli Gunhild By Forbundsleder, Sykepleierforbundet  
Iren Mari Luther Nestleder seksjon helse og sosial, Fagforbundet 
Tone Marie Nybø Solheim Områdedirektør Interessepolitikk, KS   (for Helge Eide) 
Lilly Ann Elvestad Generalsekretær, FFO 
Anne Sofie Syvertsen Fylkeslege, Aust- og Vest-Agder 
Hege Raastad Kommuneoverlege, Hamar kommune, KS 
Ivar Vollset Assisterende direktør, Statens legemiddelverk 
Per Martin Knutsen Adm. dir., Helgelandssykehuset HF 
Forfall:  
Jan Fredrik Andresen Direktør, Helsetilsynet  
Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune 
 
Observatører og bisittere: 
Torunn Omland Granlund Seniorrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 
Kristin Løkke Underdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet 
Johan Torgersen Divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet 
Sigrid Askum Prosjektleder helse, KS 
Hanne Husom Haukland Regional programleder, Helse Nord RHF 
Nina Brå Regional programleder, Helse Midt RHF 
Arnt Egil Hasfjord Rådgiver, Helse Midt RHF 
Gro Sævil Haldorsen Regional programleder, Helse Sør-Øst RHF 
Geir Bukholm Fungerende områdedirektør, Folkehelseinstituttet. Leder av fagrådet 
 
Fra sekretariatet: 
Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder, pasientsikkerhetsprogrammet 
Solrun Elvik Seniorrådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Carol Perez Romay Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Stål Garberg Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet 
Maria Melfald Tveten Rådgiver, pasientsikkerhetsprogrammet (referent) 
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Agenda for møtet 
Kapittelvis gjennomgang av revidert strategi med påfølgende diskusjon.  
  
Orienteringssaker 
 

1. Offentliggjøring av GTT-rapport for 2015 
GTT-rapporten for 2015 er klar. Hovedfunnet er at 13,7 prosent av pasientene opplevde minst én 
pasientskade. For å forbedre GTT-resultatene fremover må pasientsikkerhetsprogrammet fokusere mer på de 
hyppigste og de mest alvorlige skadene.  
 
De hyppigste skadene er postoperative sårinfeksjoner, urinveisinfeksjoner og legemiddelskader. For å jobbe 
med de mest alvorlige pasientskadene innføres nå de nye innsatsområdene forebygging av sepsis og tidlig 
oppdagelse av pasienter med forverret tilstand. Dette er innsatsområder som også involverer legene i større 
grad.  
 
Nytt for årets undersøkelse er at man også har sett på andel skader som oppstår utenfor 
spesialisthelsetjenesten, som ikke kan forebygges i spesialisthelsetjenesten. Det er varierende kvalitet på 
tallene, men en grov indikasjon er at 11 prosent av skadene oppstår utenfor spesialisthelsetjenesten.  
 
Resultatene av undersøkelsen vil bli offentliggjort i slutten av september.  
 
  

2. Medieoppmerksomhet rundt undersøkelse av 50 siste dødsfall på Sykehuset 
Innlandet 

Undersøkelsen ”Gjennomgang av 50 siste dødsfall” ved Sykehuset Innlandet har fått en del medieomtale. 
Sekretariatet har valgt å uttale seg om metoden på generelt basis. Sykehuset Innlandet skal arrangere en 
ledersamling der undersøkelsen vil bli diskutert. Sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger skal delta på vegne 
av programmet.  
 
 
Vedtakssak 
Forslag til revidert programstrategi ble gjennomgått kapittel for kapittel.  
 
Innledningsvis ble de tallfestede målsettingene for programmet diskutert. Styringsgruppens leder Bjørn 
Guldvog var tydelig på at det er ønskelig å beholde målene slik de ble satt ved inngangen av programperioden. 
Det kan sende feil signaler dersom det ser ut som om ambisjonene nedjusteres. Styringsgruppen stilte seg bak 
dette. Styringsgruppen understrekte videre at det er linjen som har ansvaret for gjennomføringen av 
aktivitetene i programmet.  
 
Følgende hovedpunkter ble spilt inn: 

• Samtlige tallfestede mål skal beholdes som i den opprinnelige programstrategien 
o Målet om at alle relevante tiltakspakker i programmet skal testes, implementeres og spres til 

alle relevante enheter/avdelinger i spesialisthelsetjenesten innen utgangen av 2016 skal stå 
som opprinnelig 
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o 2010 beholdes som referansepunkt for tallfestede målsettinger på infeksjonsområdet og 30-
dagers overlevelse 

o 2012 beholdes som referansepunkt for GTT-målsettinger 
• Ansvarsdelingen mellom sekretariatet, Helsedirektoratet og de regionale programlederne må 

tydeliggjøres 
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal gjennomgående i dokumentet omtales før 

spesialisthelsetjenesten, for å understreke den økte oppmerksomheten mot kommunene. 
• Det skal inkluderes et tredje prinsipp for programmet: Implementering av forskningsbasert kunnskap 
• Programmet skal understøtte og være en pådriver for å få på plass et rammeverk for pasientsikkerhet 
• Sammensetningen av programmets organer skal reflekteres i balansen mellom de ulike aktørene i 

helse- og omsorgstjenesten 
• Helsedirektoratet får ansvaret for fremtidig revidering av tiltakspakker 
• Det bør tas stilling til om deltakelse i prevalensundersøkelse skal være et av programmets 

aktivitetsmål i sykehjemmene, da det er lovpålagt å delta  
• I kommuner der det finnes kommunale brukerråd bør de inkluderes i pasientsikkerhetsarbeidet 
• Dialogen med kommunene skal ikke omtales som en styringsdialog 
• Programmet skal gi innspill til fremtidig gode monitoreringsverktøy for å kartlegge pasientskader 

 
I tillegg ble det spilt inn flere forslag til mindre tekstendringer i dokumentet. 
 
Følgende oppfølgingspunkter ble fordelt: 
Representantene fra KS fikk én ukes frist til å komme med eventuelle tilleggsforslag til målsetting for større 
kommuner.  
 
Sekretariatet fikk én ukes frist til å komme med et forslag til hvor stor andel beboere i institusjon (≥65 år) som 
skal ha fått legemiddelgjennomgang i løpet av de seneste seks månedene, og andel brukere i hjemmebaserte 
tjenester (≥65 år) som skal ha fått legemiddelgjennomgang i løpet av de seneste seks månedene. 
 
Sekretariatet og prosjektleder for sammenslåing av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og MU/HMS-
undersøkelsen kommer tilbake med en definisjon på minste enhet (innenfor pasientsikkerhetskultur).  
 
Leder av styringsgruppen kommer tilbake med et forslag til hvordan kommunene skal være representert i 
styringsgruppen fremover, når nye pasient- og brukersikre kommuner skal inkluderes i programmet.  
 
Videre arbeid: 
Sekretariatet innarbeider tilbakemeldinger i dokumentet. Styringsgruppen vil motta endelig versjon av revidert 
strategi når arbeidet er ferdigstilt.  
 
Det ble ikke gjort noen vedtak i møtet.   
 
Tidspunktet for neste styringsgruppemøte er mandag 5. desember kl. 11.30 – 14.00. 
 
 
 
 
 


