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Sammendrag  

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» er et femårig nasjonalt program som 

skal bidra til økt pasientsikkerhet i Norge, hvor pasientskader skal reduseres gjennom 

målrettede tiltak i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Tiltakene omfatter 15 

innsatsområder med tilhørende tiltakspakker som skal spres og implementeres i relevante 

enheter i spesialisthelsetjenesten. For den kommunale helse- og omsorgstjenesten er en 

målsetning at det skal jobbes med riktig legemiddelbruk i alle kommuner, og videre oppfordres 

det til å jobbe alle relevante innsatsområder. Deloitte gjennomfører følgeevaluering av 

programmet hvor dette er den andre delevalueringen av totalt to følgevalueringer og en 

sluttevaluering. I denne delevalueringen fokuset rettet mot arbeidsprosesser og foreløpige 

resultater.  

Overordnede vurderinger  

Årets følgevaluering viser at programmet er godt kjent i spesialisthelsetjenesten hvor man har 

fått til en fungerende styringslinje sentralt og lokalt. De lokale og regionale programlederne 

trekkes frem som viktige bidrag for god organisering ut i helseregionene og i hvert enkelt 

helseforetak. Som en følge av manglende formelle styringslinjen i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er ikke programmet like godt forankret der. USHT trekkes frem som en god 

kontaktflate for spredning av programmet, men en oppfatning er også at denne kontaktflaten 

ikke er god nok for å bygge varige strukturer ut i kommunene.  

I forhold til arbeidsprosesser er evalutors vurdering at det er mye som fungerer godt, både i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Graden av 

lederforankring synes å være viktig årsak til at enkelte sykehus/kommuner gjør det bedre enn 

andre. En vurdering er at programmet bør satse mer på lokal lederforankring. Generell 

lederforankring oppleves å være et viktig, men også å fokusere mer på forankring hos lavere 

ledernivå for å sørge for at det etableres varige strukturer helt ned til nivået som møter 

pasientene.  

I all hovedsak er det en generell høyere tilfredshet med hvordan tiltakspakkene fungere enn 

ved tidligere følgeevaluering. Likevel opplever flere informanter i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten at de behøver å tilpasse tiltakspakkene til sykehjem og hjemmetjenesten før 

de tar pakkene i bruk. I spesialisthelsetjenesten opplever informantene at innsatsområdene er 

viktige og sentrale i arbeid med pasientsikkerhet, men at det er svært krevende å jobbe med 

flere innsatsområder samtidig. Hovedutfordringen i arbeidet med innsatsområdene oppleves å 

være målingene i tiltakspakkene. Respondentene opplever at målinger er nok et 

rapporteringskrav, snarere enn et viktig element i forbedringsarbeid og i prosessen med å øke 
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pasientsikkerheten. Evaluators vurdering er at pasientsikkerhetsprogrammet må tydeliggjøre 

betydningen av målinger og hvilken rolle målinger spiller i forbedringsmetodikken. Det bør 

også rettes inn tiltak for å forenkle registreringer og rapportering.  

Anbefalinger 

Med grunnlag i ovennevnte vurderinger, har evaluator valgt å rette anbefalingene inn mot den 

overordnede styringen av programmet, organisering og videreføring av 

pasientsikkerhetsarbeidet, innsatsområder og målinger, samt integrering av prinsipper: 

Fokusområde Anbefalinger 

Overordnet styring av 

programmet 

 For å oppnå pasientsikkerhetsprogrammets 

målsetninger bør innsatser i regi av programmet 

prioriteres høyt i resten av programperioden 

 

 Programmet bør satse mer på lokal lederforankring.  

 Sekretariatet, KS, USHTene og fylkesmennene bør 

koordinere sin innsats bedre, slik at kommunene 

opplever at de blir stilt overfor likelydende krav og 

samtidig får hjelp til å arbeide bedre med 

pasientsikkerhet 

Organisering av programmet og 

videreføring av 

pasientsikkerhetsarbeidet 

 Det bør vurderes tiltak for å spisse sekretariatets 

innsats slik at denne i størst mulig grad kan rettes 

mot utvikling og daglig drift av programmet på 

nasjonalt nivå  

 Sekretariatet bør være raskt ute med å innhente 

erfaringene fra de pasient- og brukersikre 

kommunene, slik at dette kommer andre kommuner 

til gode før programmet avsluttes  

 Det er av avgjørende betydning at det snarlig 

avklares hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal 

videreføres etter 2018, blant annet for å kunne bygge 

varige strukturer. 

 

 Det bør vurderes ytterligere tiltak for å engasjere 

legene bedre i pasientsikkerhetsarbeidet  

Innsatsområder og målinger   Programmet bør utarbeide anbefalinger om hvor 

mange tiltakspakker det er tilrådelig å arbeide med på 

samme tid og hvilke tiltakspakker som enklest lar seg 

kombinere 

 Det bør det vurderes hvilke forenklinger som kan 

gjøres for enheter som arbeider med flere 

tiltakspakker, slik at det samlede omfanget blir 

overkommelig  

 Det er behov for å styrke kompetansen om bruk av 

måling i forbedringsarbeid på alle nivå i både 

spesialist – og primærhelsetjenesten. Dette bør være 
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en prioritert oppgave for sekretariatet i de siste 

fasene av programperioden 

 Programmets organer, og styringsgruppen i 

særdeleshet, bør fremme bruken av målinger som 

styringsdata i kommuner og sykehus  

 Mulighetene for å integrere registreringer knyttet til 

måling av pasientsikkerhet med elektronisk 

pasientjournal (EPJ) og primærhelsetjenestens 

fagprogrammer bør utredes.  

 Dashboardet for den kommunale helse og 

omsorgstjenesten bør inkludere indikatorer som 

allerede er i bruk og kobles til kommunebarometeret 

 

Integrering av prinsipper  Videreføre innsatsen for å styrke 

brukermedvirkningen  

 Ta i bruk nye virkemidler for å gi den enkelte 

medarbeider tips til hvordan brukermedvirkning kan 

ivaretas i det daglige 

 

Anbefalingene er ytterligere omtalt i kapittel 7. 

 

Veien videre 

Neste delevaluering er sluttevalueringen av pasientsikkerhetsprogrammet. Den vil rette seg 

mot resultater som programmet har oppnådd i perioden 2014-2018. Sluttevalueringen har 

som mål å stadfeste om aktiviteter som programmet har satt i gang har bidratt til forbedringer 

i helse- og omsorgstjenestene og om programmet har klart å nå sine målsetninger.  



 

6  

Leseveiledning  

Inndeling av rapporten:  

 

 

Sammendrag  

Kapittel 1 Om pasientsikkerhetsprogrammet (informasjon om programmet, nytt fra 

programmet siden den siste evalueringen) 

Kapittel 2 Data og metode benyttet i evalueringen 

Kapittel 3 Rammebetingelser (funn fra evalueringen knyttet til programmet på 

overordnet nivå) 

Kapittel 4 Strukturer (funn knyttet til strukturelle forhold ved programmet) 

Kapittel 5 Prosesser og arbeidsmåter 

Kapittel 6 Resultater 

Kapittel 7 Samlet vurdering og anbefalinger (samlet vurdering og anbefalinger til videre 

arbeid og måloppnåelse) 

Vedlegg Intervjuguider, spørreundersøkelse som ble sendt ut og respondenter i 

spørreundersøkelse 
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1. Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge 

hender 24-7» 

Foreliggende delrapport er den andre av i alt tre rapporter for evalueringen av 

pasientsikkerhetsprogrammet. Årets rapport beskriver status og framdrift i programmet siden 

den første evalueringen i 2016 og gir anbefalinger til det videre arbeidet med programmet.  

Dette kapittelet tar for seg pasientsikkerhetsprogrammet i korte trekk og med hovedvekt på 

nytt materiale fra programmet siden 2016. Innholdet er i hovedsak basert på informasjon fra 

programmets materiale og gjengir ikke funn fra evalueringen.  

1.1 Bakgrunn, målsetninger, organisering og strategi  

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» er et femårig nasjonalt program for å 

øke pasientsikkerheten i Norge og redusere pasientskader gjennom målrettede tiltak, både i 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Programmet pågår i 

perioden 2014-2018 og er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Programmet 

viderefører arbeidet som ble startet under pasientsikkerhetskampanjen ved samme navn 

(2011-2013). Helseforetakene1 er pålagt å delta i programmet gjennom 

oppdragsdokumentene, mens kommunenes deltakelse er frivillig. Det er likevel en målsetning 

om å spre programmet til alle kommuner. 

1.1.1 Bakgrunn 

I 2011 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen 

«I trygge hender 24-7». Kampanjen ble gjennomført i spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten, med målsetting om å redusere pasientskader, bygge 

varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helse- og 

omsorgstjenesten. Dette skulle oppnås ved hjelp av målrettede tiltak på prioriterte områder.2 

Det pågående Pasientsikkerhetsprogrammet bygger på tiltak og erfaringer fra 

pasientsikkerhetskampanjen, samt internasjonale erfaringer. I programmet videreføres de 

eksisterende innsatsområdene fra kampanjen, og etter hvert vil nye innsatsområder utredes 

og innføres. Gjennom kampanjen ble elleve innsatsområder valgt ut, basert på kunnskap om 

hva som forårsaker flest pasientskader. I juni 2016 ble det vedtatt å innføre tre nye 

innsatsområder (forebygging av underernæring, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og tidlig 

oppdagelse av sepsis) som er valgfrie. Innsatsområdet «overdosedødsfall etter fengsel» ble 

                                           

1 Pasientsikkerhetsprogrammet omfatter også de private sykehusene og de private sykehusene er lagt til i de regionale 
helseregionene de tilhører 
2 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014), Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender 24-7 2011 – 2013  
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overført til kriminalomsorgen høsten 2016. Figuren viser oversikt over innsatsområdene som 

er undersøkt i evalueringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampanjen og programmet er basert på en modell fra Institute for Healthcare Improvement3 

(IHI) for forbedringsarbeid innen helsetjenstener og har i tillegg hentet erfaringer fra blant 

annet Danmark som har gjennomført et lignende program med «Patientsikkert sygehus».  

1.1.2 Organiseringen av programmet  

Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og programmets 

styringsgruppe vedtar alle sentrale beslutninger og budsjett for programmet. Styringsgruppen 

ledes av helsedirektøren, og er bredt sammensatt av representanter fra helseforetakene, de 

regionale helseforetakene, fagforeninger/fagforbund, kommuner, KS, brukerorganisasjoner, 

Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.  

Sekretariatet er plassert i Helsedirektoratet (tidligere i Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten) og organisert som et program/avdeling. Sekretariatet er ansvarlig for utvikling 

og daglig drift av programmet og skal inneha faglig spisskompetanse innen pasientsikkerhets- 

                                           

3 Institute for Healthcare Improvement er en uavhengig organisasjon med hovedkontor i Cambridge, Massachusetts, 
USA, og er en ledende innovatør, partner og resultatdriver innen helse og forbedring av helsetjenester verden over. 
(Kilde: http://www.ihi.org/about/Pages/default.aspx) 

Oversikt innsatsområder:  

 Trygg kirurgi 

 Behandling av hjerneslag  

 Samstemming av legemiddellister  

 Forebygging av infeksjon ved SVK  

 Riktig legemiddelbruk i sykehjem  

 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten  

 Forebygging av trykksår  

 Forebygging av fall i helseinstitusjoner 

 Forebygging av urinveisinfeksjoner  

 Forebygging av selvmord  

 Forebygging av overdosedødsfall  

 Ledelse av pasientsikkerhet 

 Forebygging av underernæring (frivillig) 

 Tidlig oppdagelse av sepsis (frivillig) 

 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand (frivillig) 

 

 

 

Figur 1. Oversikt over innsatsområdene i programmet som er undersøkt i evalueringen 
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og forbedringsarbeid. Sekretariatet skal fungere som en pådriver og fasilitator på nasjonalt 

nivå.  

Programmets fagråd er et rådgivende organ for sekretariatet på faglige områder samt på 

områder som omhandler spredning, implementering og målinger. I tillegg kan sekretariatet 

søke og motta råd hos enkelte medlemmer ut i fra deres kompetanse og erfaring, utenom 

møtene.  

Programmets ekspertgrupper gir sekretariatet råd ved utarbeidelse og revidering av 

tiltakspakker for innsatsområdene. Hvert innsatsområde har en egen ekspertgruppe. Gruppen 

er satt sammen av ledende klinikere på området. I tillegg vil arbeidsgrupper knyttet til 

brukermedvirkning og pasientsikkerhetskultur gi sekretariatet råd og anbefalinger. 

Regionale og lokale helseforetak er gjennom oppdragsdokumentet pålagt å teste, 

implementere og spre programmets innsatsområder ved alle relevante avdelinger. For å sørge 

for denne spredningen har hvert helseforetak en regional og lokal programleder som bistår i 

veiledning av testing, implementering og spredning av programmets tiltak.  

Kommunene er lovpålagt å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet. Pasientsikkerhetsprogrammet jobber ut mot kommunene gjennom to løp: 

oppbygging av helhetlige pasient- og brukersikre kommuner og samarbeid med 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Utviklingssentrenes hovedmål er å være 

pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester, i sine respektive fylker.4 

Sekretariatet skal være en prosessstøtte for både programlederne i spesialisthelsetjenesten, 

USHT i kommunehelsetjenesten og bidra med støtte og veiledning til de fem pasient- og 

brukersikre kommunene.  

1.1.3 Strategi og metode 

Pasientsikkerhetsprogrammets strategi skisserer retning og aktiviteter for å redusere 

pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre 

pasientsikkerhetskulturen i helse- og omsorgstjenesten i perioden 2014–2018. Strategien ble 

revidert i 20165. Revisjonen innebar blant annet: 

 Økt fokus på den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

 Delstrategier for programmet er fjernet 

 Endring fra brukerorientering til brukermedvirkning  

                                           

4 http://www.utviklingssenter.no/om-oss.176088.no.html, lastet ned 22.05.16 
5 Pasientsikkerhetsprogrammet revidert strategi 2014-2018, oktober 2016 

http://www.utviklingssenter.no/om-oss.176088.no.html
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1.1.3.1 Opplæringstiltak  

En endring fra den reviderte strategien er at det er blitt et økt fokus på 

opplæringsprogrammer. Forbedringskunnskap er et eget fag som må læres, og for at 

helsepersonell i både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 

skal kunne drive forbedringsarbeid er det en forutsetning at opplæring og veiledning tilbys på 

både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Programmet forutsetter bidrag både fra sekretariatet, 

KS, kommuner, regionale foretak og foretak. Opplæringstiltak som skal bidra til bedre 

pasientsikkerhet er blant annet forbedringsutdannelse, en utdannelse som gir kompetanse i å 

iverksette og lede forbedringsprosjekter.  

1.1.3.2 Læringsnettverk  

Læringsnettverk som metode bygger på The Breakthrough Model (gjennombruddsmetoden) 

utviklet av IHI. Et læringsnettverk består av tre samlinger spredt over seks til ni måneder. 

Helseforetakene og kommunene deltar med tverrfaglige kliniske team. Teamene som deltar 

skal være de samme gjennom hele læringsnettverket, og de skal sammen med lokal ledelse 

implementere tiltakspakken for et innsatsområde i egen avdeling/enhet mellom samlingene.6 

1.1.4 Målsetninger 

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal bidra til å redusere pasientskader og øke 

pasientsikkerheten i Norge. Dette skal skje gjennom målrettede tiltak i hele helsetjenesten.  

Programmet har tre overordnede målsetninger:  

 Redusere pasientskader 

 Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

 Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten  

Når det gjelder målsetning for spredning i spesialisthelsetjenesten, skal alle relevante 

tiltakspakker i programmet ha blitt testet, implementert og spredd til alle relevante 

enheter/avdelinger innen 20167. Testing, implementering og spredning av innsatsområder 

lokalt i spesialisthelsetjenesten skal måles ved å følge utvalgte prosessindikatorer. På nasjonalt 

nivå baserer man monitorering av implementering og spredning på egenrapportering fra 

helseforetakene og regionene.  

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er det oppfordret til å jobbe med alle relevante 

innsatsområder, men det skal igangsettes minimum ett innsatsområde i 75% av norske 

kommuner innen utgangen av 2018. Kommunene bør, som et minstemål, jobbe med 

                                           

6 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014), Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender 24-7 2011 – 2013, s. 15 
7 Tiltakspakkene «Forebygging av underernæring», «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» og «Tidlig oppdagelse av 
sepsis» er frivillige 
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innsatsområdet riktig legemiddelbruk8. Utviklingen på dette innsatsområdet skal måles 

gjennom nasjonal kvalitetsindikator for legemiddelgjennomgang.  

I tillegg til målsetningene for programmet, foreligger det tre overordnete prinsipper: 

 Programmet er til for pasientene og brukerne. Brukermedvirkning skal være en naturlig 

del av alle aktiviteter i programmet 

 Programmet skal legge til rette for at det bygges og videreutvikles lokal kompetanse i 

pasientsikkerhet og forbedringsarbeid 

 Programmet skal bidra til at ny og eksisterende kunnskap og forskning blir en del av 

daglige rutiner og praksis 

1.1.4.1 Tallfesting av mål 

For å følge programmet har det blitt utarbeidet et dashboard som gir en samlet visuell 

framstilling av tidsseriedata på ulike områder knyttet til pasientsikkerhet. I tillegge viser 

dashbordet også sprednings-/fargekart som viser spredningen av programmet og arbeidet med 

innsatsområder.  

Det eksisterer ingen enkeltindikator som gir uttrykk for den samlede pasientsikkerheten i 

komplekse organisasjoner. Ei heller finnes det en «gullstandard» for hvilke typer indikatorer 

som bør settes sammen for å gi det mest korrekte bildet av pasientsikkerheten.9  

Dashboardet er sammensatt av et utvalg nasjonale indikatorer som til sammen kan si noe om 

pasientsikkerheten og utvikling over tid. Det finnes imidlertid en rekke nasjonale, regionale og 

lokale pasientsikkerhetsinitiativ, og programmet vil være et supplement til disse. Dashboardet 

vil således avspeile resultatene av det samlede pasientsikkerhetsarbeidet i tjenesten, ikke 

utelukkende effekter av det arbeid som utføres som en del av det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet. 

Programmets styringsgruppe vil følge utviklingen av pasientsikkerhet i 

spesialisthelsetjenesten. Dashbord for den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal 

utvikles av sekretariatet i samarbeid med de nye pasient- og brukersikre kommunene.  

                                           

8 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, Revidert strategi 2014-2018, s. 12 
9 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, Revidert strategi 2014-2018, s. 10 
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Figur 2. Oversikt over indikatorer for pasientsikkerhet benyttet i programmets dashboard 

Det er knyttet et nasjonalt mål for programperioden til den enkelte indikator. Disse er 

beskrevet i strategien til programmet.10 Indikatorene og de respektive målene vil bli revidert 

midtveis i programperioden av organer i programmet.  

I løpet av programperioden har alle landets helseforetak kartlagt pasientskader. Dette har blitt 

gjort ved strukturerte journalgjennomganger med metoden Global Trigger Tool (GTT). GTT er 

en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig 

utvalg pasientjournaler. Hensikten har vært at helseforetakene kan følge utviklingen av skader 

over tid. Resultatene rapporteres inn nasjonalt og man får et estimat på antall pasientskader 

på nasjonalt nivå.11 

1.1.4.2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen  

I 2012 og 2014 gjennomførte alle landets helseforetak en 

pasientsikkerhetskulturundersøkelse.12 Denne undersøkelsen måler pasientsikkerhetskulturen 

ved hjelp av et spørreskjema som kartlegger ansattes opplevelse av hvordan pasientsikkerhet 

prioriteres.  

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen foregår på samme måte som medarbeiderundersøkelser. 

Undersøkelsen utføres med det internasjonalt anerkjente spørreskjemaet «Safety Attitudes 

Questionnaire» (SAQ), som er oversatt og validert for norske forhold.13 Neste undersøkelse 

                                           

10 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, Revidert trategi 2014-2018, s. 11 
11 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014), Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender 24-7 2011 – 2013, s.14 
12 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014), Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender 24-7 2011 – 2013, s.14 
13 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014), Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender 24-7 2011 – 2013, s. 26 

Indikatorer samlet i dashboardet: 

 Pasientskader 

 

 Infeksjoner 

 

 30 dagers overlevelse 

  

 Pasientsikkerhetskultur 

 

 Pasienterfaringer 

 

 Sprednings-/fargekart som viser spredning av aktivitet 
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skulle ha vært gjennomført våren 2017, men er utsatt for å samkjøres med den nasjonale 

medarbeiderundersøkelsen og grovkartlegging av HMS. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 

vil derfor ikke inngå i årets datagrunnlag.  Enkelte av spørsmålene i spørreundersøkelsen i 

denne følgeevalueringen likner spørsmålene i Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, men kan 

ikke sammenliknes da utvalget av respondenter er forskjellig.  

I tillegg til de nasjonale målingene gjøres det også målinger på lokalt nivå på 

innsatsområdene, både prosessmålinger og resultatmålinger. Prosessmålingene har vist i hvor 

stor grad tiltakspakkene er blitt gjennomført, mens resultatmålingene har belyst hvorvidt 

implementeringen av tiltakspakkene har ført til forbedring.14 

1.1.4.3  Extranet 

Som en del av forbedringsarbeidet er det lagt til rette for bruk Extranet, et nettbasert 

dokumentasjons- og analyseverktøy for målinger. Extranetdatabasen er utviklet av IHI og er 

et prosessforbedringsverktøy som også har vært benyttet av lignende pasientsikkerhetsinitiativ 

i andre land. Gjennom verktøyet dokumenteres arbeidsprosessen og på en enkel og visuell 

måte kan det avgjøres om forbedringsarbeidet over tid har resultert i en statistisk signifikant 

forbedring. I innsatsområdenes tiltakspakker inngår prosessindikatorer (som belyser i hvilken 

grad den lokale kliniske praksis er i samsvar med beste praksis) samt resultatindikatorer, der 

det er mulig å definere (som belyser utfallet for pasientene, dvs. de helsemessige 

effekter/gevinster av behandlingen). 

1.1.4.4 Spredningskart/fargekart 

For å måle graden av spredning av programmet rapporter helseforetakene spredningskart til 

programmet på overordnet nivå. Foreløpig rapporterer ikke kommunene spredningskart. Dette 

er en oversikt over hvor langt man har kommet i arbeidet med de ulike innsatsområdene, 

illustrert med ulike fargekoder. Under vises en forklaring av de ulike fargekodene. 

 

 

 

 

Figur 3. Forklaring av de ulike fargekodene i spredningskartene (kilde: I trygge hender 24-7) 

 

                                           

14 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014), Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen I trygge 
hender 24-7 2011 – 2013, s. 14 
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1.2 Evaluering av pasientsikkerhetsprogrammet – Deloittes mandat 

I den reviderte strategien til pasientsikkerhetsprogrammet står det at: 

«Pasientsikkerhetsprogrammet og resultatene som kommer ut av programmets arbeid, blir 

følgeevaluert av en ekstern aktør, finansiert av programmets budsjettmidler og 

Helsedirektoratet.15» Dette oppdraget fikk Deloitte etter anbudskonkurranse. I utgangspunktet 

var det tiltenkt tre følgevaluering samt en sluttevaluering, men dette er blitt redusert til to 

følgeevalueringer og en sluttevaluering.  

Hva skal evalueres: 

Følgevalueringen skal gjøre en vurdering av og kvalitetssikre programmets resultater, samt 

rammebetingelser, strukturer og arbeidsprosesser. De rammebetingelser, strukturer og 

prosesser som evalueres skal være de som antas å ha størst innflytelse på måloppnåelse. Det 

vil si de med stort potensial for å påvirke programmets suksess eller mangel på suksess, og de 

det er mulig å justere i løpet av programperioden. Rammebetingelsene omhandler aktiviteter 

som sekretariatet og pasientsikkerhetsprogrammet på nasjonalt nivå har for at helse- og 

omsorgstjenestene skal på best mulig måte kunne arbeide med programmet. Videre 

omhandler strukturer hvordan disse rammebetingelsene er organisert og hvem som er 

ansvarlig for det videre arbeidet. Arbeidsprosesser tar for seg hvordan programmet arbeides 

med, på et lokalt nivå og innenfor de strukturene og rammene som er etablert.  

Evaluering av pasientsikkerhetsprogrammets resultater skal inkludere en vurdering av hvilke 

tiltak som er gjennomført, hvordan tiltakene er gjennomført og hvilken effekt som er oppnådd 

ved å arbeide med programmet. De effektene som skal evalueres bør i størst mulig grad 

begrenses til aktiviteter det er naturlig å tenke seg har sammenheng med initiativ satt i gang 

av programmet. Resultatene av analysen i årets følgeevaluering skal brukes til å gjøre 

nødvendig justering og videreutvikling av programmet. Hensikten er å sikre en best mulig 

implementering og måloppnåelse i løpet av programperioden.  

Sluttevalueringen skal si noe om i hvilken grad programmet har nådd målsettingene og om 

intensjonene med programmet er oppfylt. I tillegg bør sluttevalueringen oppsummere viktig 

lærdom fra programmets funksjonsperiode.  

Leveranser og milepæler: 

 To følgeevalueringer (vår 2016, 2017) 

 En sluttrapport (vår 2019) 

                                           

15 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7, Revidert strategi 2014-2018, s. 19 
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Figuren under illustrerer tilnærmingen til evalueringen. Evalueringen våren 2017 vektlegger 

arbeidsprosesser i pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Figur 4. Oversikt over evalueringens fokusområder og tema som skal undersøkes 

1.2.1 Avgrensninger  

Det er viktig å presisere at denne evalueringen ikke er en evaluering av pasientsikkerheten i 

Norge, men av pasientsikkerhetsprogrammet. Det er derfor i hovedsak elementer knyttet til 

programmet som undersøkes i evalueringen, selv om det også innhentes noe data som mål på 

pasientsikkerheten. Dette for å vurdere i hvilken grad programmet oppnår sine målsetninger.  

I evalueringen er det lagt til grunn en bred definisjon av programmet. Dette innebærer flere 

deler/elementer, inkludert sentrale organer som sekretariatet styringsgruppen og fagrådet, 

innsatsområdene med tilhørende tiltakspakker som skal implementeres i begge 

helsetjenestene og arbeidet som gjøres lokalt med programmet i spesialisthelsetjenesten og i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne brede forståelsen av programmet 

innebærer imidlertid at det ikke lar seg gjøre å gå i detalj på alle delene i hver delevaluering. I 

denne delevalueringen fokuset rettet mot arbeidsprosesser og foreløpige resultater. Årsaken til 

at arbeidsprosesser er i fokus er basert på at rammebetingelsene som ligger til grunn bør ha 

hatt innvirkning på arbeidsprosessene ut i helsesektoren med tanke på programmets varighet. 

Når det gjelder innsatsområdene og tiltakspakkene går vi ikke inn på de helsefaglige 

vurderingene som ligger bak utvelgelsen av disse. Det vurderes ikke om det er de riktige 

innsatsområdene som er valgt ut med tanke på størst mulig effekt for pasientsikkerheten, eller 

prioritering av ressursbruk.  

Pasientenes opplevelse av programmet er heller ikke undersøkt. 

1.2.2 Presentasjon av funn fra evalueringen i rapporten 

Det er glidende overganger når det gjelder hva som kan sies å være en del av programmet og 

ikke. Videre er det et definisjonsspørsmål hvordan programmet kan brytes ned til mindre deler 

som gjenstand for undersøkelse. I rapporten har er det valgt å dele opp funn knyttet til 

programmet på overordnet nivå og funn knyttet til programmet ute i helse- og 
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omsorgstjenestene. Sistnevnte er definert som strukturer da dette er forhold begge 

helsetjenestene i større grad kan styre og organisere selv. 

Figuren under er et forsøk på å illustrere skillet mellom programmet på overordnet nivå og 

programmet ute i helse- og omsorgstjenestene.  

 

Figur 5. Illustrasjon av programmets deler på overordnet (rammebetingelser) og lokalt nivå (strukturer). Egen 

fremstilling av Deloitte 

Videre er det nødvendig å gjøre rede for hvordan noen begreper knyttet til programmet er 

forstått og definert i evalueringen og rapporten.  
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2. Data og metode  

2.1 Metodisk gjennomføring  

 

Årets evaluering har blitt gjennomført ved bruk av metoder og med fremdriftsplan illustrert i 

figuren under.  

 

 

 

 

 

I årets følgeevaluering ble sentrale personer med tilknytning til pasientsikkerhetsprogrammet 

intervjuet. Informantene hadde ulike roller og representerte ulike organer i programmet. 

Hensikten med intervjuene var å få innsikt i hvordan pasientsikkerhetsprogrammet har utviklet 

seg fra 2016. I tillegg skulle de innledende intervjuene gi for et godt utgangspunkt for 

dybdeintervjuene og behov for eventuelle justeringer av spørreundersøkelsen. Spørsmålene i 

spørreundersøkelsen er de samme som i 2016, med unntak av spørsmålene som angår 

brukermedvirkning. 

Det ble sendt ut to spørreundersøkelser – en undersøkelse til spesialisthelsetjenesten og en til 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

I spesialisthelsetjenesten ble spørreundersøkelsen sendt ut til ledere på alle nivå (unntatt nivå 

1) i alle relevante enheter i helseforetak og private sykehus. I årets spørreundersøkelse ble det 

valgt en annen utsendelsesform enn tidligere spørreundersøkelse. Forrige spørreundersøkelse 

hadde store utfordringer knyttet til innsamling og deling av epostadresser til respondentene. 

Utsendelsesformen ble diskutert og avklart med sekretariatet. Spørreundersøkelsen ble sendt 

til de lokale programlederne i pasientsikkerhetsprogrammet, etter godkjenning fra de regionale 

programlederne. De lokale programlederne sendte deretter undersøkelsen videre til ledere for 

relevante enheter. Med relevante enheter menes enheter og avdelinger som jobber med 

innsatsområdene eller hvor innsatsområdene er aktuelle, men ikke jobbes med. Denne 

utsendingsmetoden viste seg å være mer treffsikker når det gjaldt å få distribuert 

undersøkelsen til et relevante respondenter. Metoden ga heller ingen utfordringer med tanke 

på personvern knyttet til mottakernes e-postadresser.   

Innledende intervju Spørreundersøkelse Dybdeintervju Analyser og rapport

Januar - februar Mars - april April April - mai 

Figur 6. Overordnet illustrasjon av evalueringens fremdrift og metodiske tilnærming 
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I den kommunale helsetjenesten ble undersøkelsen sendt til ledere ved utviklingssenter for 

sykehjem, og videresendt til ansatte som har deltatt på læringsnettverk eller er tilknyttet 

pasientsikkerhetsprogrammet på annet vis. Også denne utsendelsesmetoden viste seg å være 

bedre egnet for å treffe de riktige respondentene. Imidlertid er utviklingssentrenes e-

postregistre av varierende kvalitet. Dette har ført til store variasjoner i antallet mottakere av 

spørreundersøkelsen fra fylke til fylke. 

Undersøkelsen ble sendt ut i 13. mars med en svarfrist til 7. april. På grunn av få svar fra 

enkelte helseforetak ble svarfristen forlenget til 28. april.   

I 2016 ble det også gjennomført en spørreundersøkelsen rettet mot kommuneledelsen i alle 

landets kommuner. Denne undersøkelsen ble ikke gjentatt i år, fordi resultatene av denne 

undersøkelsen ga lite utdypende informasjon i forhold til de andre spørreundersøkelsene. 

Mens spørreundersøkelsen pågikk ble det gjennomført dybdeintervju over telefon i fire utvalgte 

sykehus og tre kommuner. Disse sykehusene ble valgt ut basert på geografisk plassering og 

størrelse. I tillegg ble det gjennomført dybdeintervju med samtlige pasient- og brukersikre 

kommuner (pilotkommunene) og to dybdeintervju med representanter fra Tønsberg kommune. 

Totalt ble det gjennomført tolv dybdeintervju. Hensikten med dybdeintervjuene var å få innsikt 

i hvordan det jobbes med pasientsikkerhetsprogrammet, i en mest mulig praktisk forstand for 

å kunne etablere en forståelse for arbeidsprosessene hos kommunene og sykehusene.  

I etterkant av datainnsamlingsperioden ble det gjennomført analyse av alt innsamlet 

datamateriale.  

2.2 Datagrunnlag 

For å få et datagrunnlag for årets følgevaluering er det benyttet en metodetriangulering med 

en kombinasjon av både kvalitative og kvantitative metoder. Denne metodetrianglueringen 

kan bidra til en mer helhetlig forståelse av funn og resultater, da metodene gir forskjellige 

synsvinkler på graden av måloppnåelse.  

2.2.1 Spørreundersøkelse 

Spørreundersøkelsen til den kommunale helse- og omsorgstjenesten inneholdt svar fra 211 

unike respondenter. 67 kommuner er representert. For spesialisthelsetjenesten inneholdt 

spørreundersøkelsen 482 svar fra unike respondenter. Alle helseforetak var representert. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen presenteres i hovedsak på RHF- nivå. På dette nivået 

fordeler respondentene seg slik: 

 Helse Sør Øst: 211  

 Helse Midt: 104  

 Helse Nord: 54  
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 Helse Vest: 52 

Siden man ikke vet størrelsen på populasjonen (antall ledere på hvert nivå i alle helseforetak 

og antall deltakere på læringsnettverk og antallet av avdelingsledere i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten), er det heller ikke mulig å trekke et stratifisert utvalg fra populasjonen. 

Respondentgruppen kan dermed ikke sies å være representativ, i statistisk forstand.  

Den metodiske utfordring knyttet til spørreundersøkelsen har som nevnt ovenfor vært et 

resultat av manglende informasjon om populasjonen. Metoden for gjennomføring av 

spørreundersøkelsen ble valgt på grunnlag av hva som var realistisk å få gjennomført, gitt 

organiseringen av pasientsikkerhetsprogrammet og de virkemidlene evaluator rår over 

(kontaktinformasjon til programledere og ledere ved USHT). Respondentgrunnlaget er dermed 

en kombinasjon av selv-seleksjon og skjønnsmessig utvelging.  

I fjorårets undersøkelse var det en også betydelig skjevhet i datagrunnlaget, fordi 

respondenter fra Helse Vest utgjorde halvparten av respondentene. Som det framgår av 

beskrivelsene ovenfor er det skjevheter i fordelingen av respondenter også i år. Til tross for 

dette gir resultatene fra 2016 og 2017 svært like svar. Svarfordelingen mellom 2016 og 2017 

undersøkelsen er så lik, at den neppe kan være resultat av tilfeldigheter. Evaluator vurderer 

det derfor som metodisk forsvarlig å sammenligne resultatene fra følgevalueringen 2016 med 

årets følgeevaluering, selv om respondengrunnlaget er forskjellig. 

En indikasjon på at årets undersøkelse i større grad har truffet relevante respondenter i 

sykehus og kommuner er svarfordelingen på spørsmålet om kjennskap til 

pasientsikkerhetsprogrammet. Her er det en stor økning i andelen respondenter som svarer at 

de har kjennskap til programmet.  

2.2.1.1 Data fra Oslo Universitetssykehus HF 

På grunn av forsinkelser i innhenting av epostadresser i følgeevalueringen for 2016 ble ikke 

data fra Oslo universitetssykehus HF innarbeidet i fjorårets evaluering. I årets evaluering er 

dataene fra Oslo universitetssykehus HF satt sammen med data fra spesialisthelsetjenesten i 

2016, og ved sammenligning og evaluering av årets følgeevaluering vil også Oslo 

universitetssykehus HF være representert. Dette gjør at data fra 2016 (presentert i årets 

rapport) avviker noe fra datamateriale som ble benyttet i rapporten fra 2016. Resultatene fra 

Oslo universitetssykehus HF i stor grad sammenfallende med resultatene fra de andre 

foretakene.  

2.2.2 Intervju  

Det ble totalt gjennomført 14 innledende intervjuer med informanter som representerer ulike 

organer og ledernivå. Fra sekretariatet ble to personer intervjuet. Videre ble det intervjuet en 
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forbedringsagent, de fire regionale programlederne, tre lokale programledere, tre ledere fra 

utviklingssenter og en representant fra pilotkommunen Tønsberg.   

I dybdeintervjuene ble fire personer fra sykehus og ni personer fra kommuner intervjuet. 

Informantene var i hovedsak ledere på operativt nivå ved relevante avdelinger i sykehjem, 

hjemmetjeneste og helseforetak. Samtlige av informantene hadde erfaring med 

implementering av programmets tiltakspakker. 

Av de ni personene i kommunehelsetjenesten, var fire av dem representanter for pasient- og 

brukersikker kommune (pilotkommunene).  

2.2.3 Annen statistikk 

I tillegg til eget innsamlet datamateriale er det hentet ut tall fra Global Trigger Tool og er kort 

kommentert.  
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3. Rammebetingelser 

3.1 Definisjon og avgrensning  

Dette kapittelet presenterer funn fra evalueringen som er knyttet til programmets overordnede 

og sentrale nivå. Med rammebetingelser menes i denne sammenheng de føringene, 

beslutningene og leveransene samt informasjon og veiledning som kommer fra de sentrale 

organene i programmet og føres ut til resten av helse- og omsorgstjenesten. Dette er definert 

som pasientsikkerhetsprogrammets rammebetingelser i den forstand at det kan sees på som 

ytre forhold som stiller krav til, og legger føringer for helseforetakene og kommunene som skal 

implementere og drive programmet ute i tjenesten.  

Kapittelet gjengir i hovedsak funn fra de innledende intervjuene hvor informantene er 

representanter fra flere ulike organer i pasientsikkerhetsprogrammet og ute i 

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Spørreundersøkelsen er i mindre grad 

relevant ved rammebetingelser da den hovedsakelig stiller spørsmål knyttet til 

arbeidsprosesser og strukturer. Enkelte funn fra spørreundersøkelsen er omtalt.  

3.2 Hovedfunn og vurderinger 

Spørreundersøkelsen viser at det er en økning antallet respondenter som kjenner til 

programmet, dets målsetninger og føringer sammenlignet med fjorårets følgeevaluering. Dette 

kan forklares med at utsendelsesmetoden som ble benyttet for årets spørreundersøkelse 

fungerte bedre når det gjaldt å treffe de riktige respondentene i sykehus og kommuner. 

Utviklingen kan dermed ikke tolkes som at programmet er bedre kjent blant ledere og 

deltakere i læringsnettverk.  

I den reviderte strategien for pasientsikkerhetsprogrammet framheves programmets bidrag til 

at kommunene kan etterleve kravet til «systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet» i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre signaliserer 

strategien en mer omfattende tilrettelegging for og oppfølging av kommunesektoren, hvor 

både sekretariatet og KS skal ha en mer aktiv rolle. Dette vurderes å være viktige grep for å 

styrke rammebetingelsene for kommunenes deltakelse i pasientsikkerhetsprogrammet. Det er 

imidlertid for tidlig å si noe om effektene av at kommunesektoren vies mer oppmerksomhet i 

programmet. 

Tilbakemeldinger fra informantene som deltar i de sentrale organene i programmet tilsier at 

det er større tilfredshet med hvordan programmets styringsgruppe, sekretariat, fagråd og 

arbeidsgrupper fungerer. Sekretariatet oppleves om serviceinnstilte og en viktig ressurs for å 

få gjennomført programmet målsetninger. Flere informanter gir uttrykk for at sekretariatet er 
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under et høyt arbeidspress, med mange oppgaver og høye forventinger til hva de skal bidra 

med.  

Samlet sett viser resultatene fra spørreundersøkelsen at det er små forskjeller mellom 

resultatene fra 2016 og 2017. Hovedfunnene knyttet til programmets rammebetingelser viser 

at programmet fremdeles er bedre tilpasset og implementert hos spesialisthelsetjenesten enn i 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette må sees i sammenheng med at deltakelse i 

programmet er et krav i spesialisthelsetjenesten, men basert på frivillighet i 

primærhelsetjenesten. Et resultat av dette er blant annet at lederforankringen er bedre i 

spesialisthelsetjenesten enn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Likevel viser 

funnene fra spesialisthelsetjenesten at det er mindre kjennskap til programmet jo lavere 

ledernivå respondenten har.  

Utviklingssenter for sykehjem oppleves å ikke ha en stor nok kontaktflate til å spre 

programmet ut i kommunesektoren. De mangler også den nødvendige legitimiteten til å 

initiere og følge opp pasientsikkerhetsarbeidet i den enkelte kommune.  Det bør vurderes tiltak 

for å underbygge og styrke USHTenes rolle i programmet, herunder bedre samordning med 

fylkesmennenes rådgivings- og tilsynsfunksjon. Erfaringene fra de fem pasient- og brukersikre 

kommunene bør også innhentes og systematiseres så snart de foreligger, slik at de kan 

formidles til andre kommuner.   

Informantene påpeker at læringsnettverk er en god arena for kunnskap- og 

kompetanseutvikling, men at det er usikkert hvordan kunnskap fra nettverkene spres videre ut 

i helsetjenesten. I kommunene er det fremdeles ønskelig med mer veiledning og oppfølging.  

I fjorårets evaluering ble det identifisert et behov for tydeligere føringer for hvordan 

brukerorientering faktisk skulle ivaretas i programmet, både på tjeneste- og individnivå. I den 

reviderte strategien er dette behovet søkt ivaretatt gjennom å understreke at 

«Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsprogrammet innebærer at pasienter og brukere 

involveres aktivt i pasientsikkerhetsarbeidet. Pasienten/brukerens kunnskap og erfaringer skal 

benyttes for å redusere risiko for uønskede hendelser, og være sentral i utviklingen og 

forbedringen av tjenestetilbudet på både individnivå, tjenestenivå og systemnivå.»16 Ute i 

sykehus og kommuner oppleves det fremdeles utfordrende å skulle legge til rette for økt 

brukermedvirkning. Dette kommer blant annet til syne gjennom den lave oppslutningen om 

pasientsikkerhetsprogrammets verktøy for brukermedvirkning. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen viser at verktøyene «bare spør», «visittstolen» og «i pasientens fotspor» 

enten er lite kjent eller benyttes i svært liten grad.   

                                           

16 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Revidert strategi, 2014 - 2016, s.7. 
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3.3 Funn fra intervju og spørreundersøkelse  

 

3.3.1 Innretningen på programmet  

Tilbakemeldingene fra spesialisthelsetjenesten versus primærhelsetjenesten tyder på at 

styringslinjen i spesialisthelsetjenesten er velfungerende og mer hensiktsmessig enn tilfellet i 

primærhelsetjenesten. Dette er samme tilbakemeldinger som i følgeevalueringen 2016. 

Informanter trekker fram den formelle organiseringen, og kravet om å måtte følge 

pasientsikkerhetsprogrammet, som en fordel for implementering. I spesialisthelsetjenesten har 

programmet kontaktflater via de regionale programlederne (en i hvert regionale helseforetak) 

som videre har kontakt med de lokale programlederne (en i hvert helseforetak). Samarbeidet 

mellom de regionale og lokale programlederne oppleves som bra blant informantene. Selv om 

majoriteten av informantene fra spesialisthelsetjenesten trekker fram at selv om programmet 

er godt forankret i spesialisthelsetjenesten, forekommer det forskjellig grad av forankring på 

foretaksnivå og ledernivå. 

Kontaktflaten til kommunehelsetjenesten går igjennom utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester (USHT). Siden programmet både er frivillig i kommunal sektor og at 

utviklingssentrene ikke har noen formell rolle eller myndighet overfor kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, kan ikke dette anses som en styringslinje. Det trekkes fram ved intervjuene 

at det er behov for forankring hos rådmenn og kommuneledelsen, og deretter at rollen til 

USHT i pasientsikkerhetsprogrammet bør bli bedre definert opp mot arbeidet med 

programmet. Det gis tilbakemelding på at USHT som kontaktledd mellom helsefagarbeidere og 

pasientsikkerhetsprogrammet ikke er nok for å tilrettelegge for arbeid med programmet og det 

er derfor nødvendig med mer involvering av kommunenes administrative og valgte ledelse.  

3.3.1.1 Sekretariatet 

Det er i hovedsak positive tilbakemeldinger på sekretariatet og arbeidet de gjør. Sekretariatet 

oppleves som serviceinnstilte og tilgjengelige. Flere opplever at sekretariatet har blitt et organ 

som man støtter seg på og som er flinke til å veilede og følge opp, uavhengig om det er 

spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten. Dog opplever flere av informantene at 

sekretariatet har et høyt arbeidspress, noe som påvirker informasjons- og 

kommunikasjonsflyten. En respondent fra primærhelsetjenesten påpeker at sekretariatet må 

prioritere mer og ønsker at sekretariatet fokuserer mer på lederforankring, med fokus ut mot 

kommunene.  

3.3.1.2 Styringsgruppen og fagrådet 

Med tanke på at årets følgeevaluering har hovedfokus på arbeidsprosesser, ble det ikke stilt 

utdypende spørsmål om hvordan styringsgruppen og fagrådet fungerer. I tillegg var mange av 

respondentene en del av det operative nivået, og derfor er de øverste organene mindre kjent. 
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Av de som hadde tilbakemeldinger til styringsgruppen, kom det fram at styringsgruppen tar 

saker til orientering, men blir ikke fulgt opp deretter. En informant påpeker at styringsgruppen 

burde hatt et større fokus på strategi og allerede nå starte planleggingen rundt hva som skal 

skje etter at pasientsikkerhetsprogrammet er avsluttet. 

3.3.2 Innsatsområder, tiltakspakker og målinger 

Det var ingen innsigelser knyttet til valg av innsatsområder. Informantene ga inntrykk at 

innsatsområdene er relevante og nyttige, men at de kan virke noe omfattende og 

overveldende. Tilbakemeldingene er mer rettet mot det praktiske arbeidet med 

innsatsområdene. Flere respondenter i spesialisthelsetjenesten opplever det som tidkrevende 

og uoverkommelig å implementere alle innsatsområdene. I enkelte avdelinger er alle 

innsatsområdene aktuelle og informantene opplever at det blir vanskelig å implementere og 

sikre varige strukturer rundt innsatsområdene når det er så mange. Graden av spredning og 

implementering av innsatsområdene og tiltakspakkene er for noen informanter vanskelig å få 

oversikt over på grunn av vanskeligheter med måling. En generell tilbakemelding fra 

primærhelsetjenesten er at innsatsområdene og tiltakspakkene fortsatt er for lite tilpasset den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

3.3.3 Modellen for spredning av programmet 

Spredning av programmet skjer gjennom læringsnettverk, og informantene har positive 

erfaringer med nettverkene. Flere påpekte at læringsnettverkene har blitt bedre i løpet av 

programmets periode, både på innhold og selve gjennomføringen. Siden flere opplever positive 

erfaringer med læringsnettverk, påpeker informantene at læringsnettverkene burde inkludere 

flere deltakere. Det begrensede antallet som kan delta oppleves å hindre spredningen av 

pasientsikkerhetskunnskap videre ut i helsetjenestene. En informant uttaler at hele 

avdelingsteam eller enheter bør delta på læringsnettverk slik at alle får en felles oppfatning og 

videre sikrer bedre spredning av kunnskap. En annen utfordring som nevnes med hensyn til 

læringsnettverkene er at de er nokså krevende økonomisk for primærhelsetjenesten, og av 

den grunn ofte ikke prioriteres.  

Spredning av programmet skjer gjennom USHT og det er varierende hvor aktive de er. Likt 

som i 2016, er ikke spredning av programmet gjennom USHT nok. USHTene har ingen formell 

styringslinje og flere ledere av USHTer påpeker viktigheten av å ha et godt samarbeid med 

fylkesmannen og kommuneledelsen.  
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3.3.4 Kjennskap til programmet, målsetninger og føringer 

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvilket forhold respondentene har til 

pasientsikkerhetsprogrammet. Figuren under viser svarfordelingen i de ulike målgruppene. 

Blant respondentene til den kommunale helse- og omsorgstjenesten svarer 8% at de ikke 

kjenner til programmet, 73% av respondentene svarer at de kjenner til programmet og jobber 

med ulike innsatsområder, tiltakspakker eller annet direkte relatert til programmet. 19% 

svarer at de kjenner til programmet, men at de ikke jobber direkte med det.  

Blant respondentene til spesialisthelsetjenesten svarer 11% at de ikke kjenner til programmet, 

60% av respondentene svarer at de kjenner til programmet og jobber med ulike 

innsatsområder, tiltakspakker eller annet direkte relatert til programmet. 29% svarer at de 

kjenner til programmet, men at de ikke jobber direkte med det.  

Ser man på kjennskap til pasientsikkerhetsprogrammet i år, kontra 2016, er det en reduksjon i 

antall som ikke kjenner til programmet eller som ikke jobber med det. I primærhelsetjenesten 

er denne reduksjonen på 11% og i spesialisthelsetjenesten 7%. Det indikerer at årets metode 

for utsendelse av spørreundersøkelse har truffet noe bedre på de respondentene som er 

ønskelig å få tilbakemeldinger fra.  

I spørreundersøkelsen til spesialisthelsetjenesten ble det stilt spørsmål om i hvilken grad 

respondentene opplevde å ha tilstrekkelig kunnskap om pasientsikkerhetsprogrammet 

(målsetninger, arbeidsmetodikk, måling og rapportering). Dette gir både uttrykk for hvilken 

informasjon sekretariatet og andre organer på overordnet nivå har klart å videreformidle om 

programmet, men også noe om arbeidet på hvert enkelt sykehus og klinikk/avdeling. 

Gjennomsnittscore på dette spørsmålet er 3,8 (ekskl. vet ikke) og kan vurderes som at 

respondentene opplever å ha tilstrekkelig kunnskap om programmet.  

Figur 7. Oversikt over respondentenes svar på spørsmål om deres forhold til pasientsikkerhetsprogrammet. 

Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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«I hvilken grad opplever du å ha tilstrekkelig kunnskap om pasientsikkerhetsprogrammet (målsetninger, 

arbeidsmetodikk, måling og rapportering)?»  

 

Figur 8. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) fra spesialisthelsetjenesten for spørsmålet «I 

hvilken grad opplever du ha tilstrekkelig kunnskap om pasientsikkerhetsprogrammet (målsetninger, 

arbeidsmetodikk, måling og rapportering)?» Spørsmålet ble kun stilt til spesialisthelsetjenesten. Kilde: 

Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Det er liten variasjon mellom de regionale helseforetakene, og gjennomsnittscoren på hver 

enkelt regionale helseforetak ligger rundt 4. Dersom man ser på tilstrekkelig kunnskap om 

programmet opp mot ledernivå ser man at jo høyere ledernivå man har, desto mer opplever 

man å ha kunnskap om programmet. Gjennomsnittscoren for ledere på nivå 2 er 4,1. For 

ledere på nivå 3 er gjennomsnittscoren 3,8, ledere på nivå 4 har en gjennomsnittscore på 3,7 

og på nivå 5 3,5.  

Jo høyere stillingsnivå, desto bedre kunnskap om pasientsikkerhetsprogrammet blir også 

bekreftet hos intervjuinformantene. Flere påpeker at ansatte som har stilling knyttet direkte til 

pasientsikkerhetsprogrammet, stabsfunksjoner og avdelingsledere innehar kunnskap om 

programmet, men at hos f.eks. en sykepleier på et operativt nivå, er programmet mindre 

kjent.  

Ser man på kunnskap til programmet opp mot faggrupper opplever flere informanter at leger 

innehar mindre kjennskap enn sykepleiere. En generell tilbakemelding er at legene er mindre 

engasjert i programmet. Flere informanter påpeker at grunnen til dette kan være at 

innsatsområdene og tiltakspakkene er veldig pleierettet og at legene er lite representert i 

læringsnettverk.  
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Enkelte trekker fram i år, som i fjor, utfordringer med at det er begrensede midler for å 

arbeide med pasientsikkerhetsprogrammet. Det oppleves som vanskelig å sende ansatte på 

kurs, læringsnettverk og aktiviteter i regi av pasientsikkerhetsprogrammet. Likevel er det flere 

informanter som påpeker at man kommer langt også uten midler, men er da avhengig av 

engasjerte ledere.  

3.3.5 Brukermedvirkning  

Brukermedvirkning skal være en demokratisk rettighet for brukeren/pasienten for å sikre en 

trygg og god helse- og omsorgstjeneste17. Dette innebærer at pasienter skal involveres aktivt i 

pasientsikkerhetsarbeid og pasientenes erfaringer skal benyttes for å redusere risiko i 

uønskede hendelser. I følge pasientsikkerhetsprogrammet skal brukermedvirkning være 

sentralt på både individ-, tjeneste-, og systemnivå. Pasientsikkerhetsprogrammet endret 

prinsippet fra brukerorientering til brukermedvirkning i 2016. Siden den gang har 

programmets styringsgruppe blitt utvidet med enda en brukerrepresentant18 og sekretariatet 

har satt av ressurser som skal jobbe med bedre brukermedvirkning i helse- og 

omsorgstjenester.  

Brukermedvirkning er et overordnet prinsipp for programmet, men som i 2016 oppleves det 

vanskelig å få til i praksis. Spørsmålet om brukermedvirkning ble i årets spørreundersøkelse 

omformulert fra «I hvilken grad involveres pasientene/brukerne i pasientsikkerhetsarbeidet i 

din enhet?» til «I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke 

brukermedvirkningen i din enhet?». I og med at programmet har i oppgave å styrke 

brukermedvirkningen i helse- og omsorgstjenesten ble spørsmålet omformulert for å antyde 

om programmet har bidratt med ved å styrke brukermedvirkningen. 

Rundt 52% i primærhelsetjenesten og 53% i spesialisthelsetjenesten opplever at 

pasientsikkerhetsprogrammet i mindre grad har bidratt til å styrke brukermedvirkningen i 

deres enhet. Prosentvis som har svart vet ikke er høy i begge helsetjenestene.  

 

 

 

 

 

                                           

17 Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» Revidert strategi 2014-2018, s.8 
18 http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/brukermedvirkning/om-brukermedvirkning/mer-makt-til-pasientene-i-
pasientsikkerhetsprogrammet (lastet ned 19.05.2017) 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/brukermedvirkning/om-brukermedvirkning/mer-makt-til-pasientene-i-pasientsikkerhetsprogrammet
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/brukermedvirkning/om-brukermedvirkning/mer-makt-til-pasientene-i-pasientsikkerhetsprogrammet
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«I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke brukermedvirkningen i din enhet?» 

 

Flere informanter, både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gir 

tilbakemeldinger om at de involverer pasienter/brukere i pasientsikkerhetsarbeid. Dette 

gjennom å ha samtaler med pasientene, en innledende samtale når de ankommer 

helsetjenesten og eventuelt en samtale ved utsjekk. Etter første samtale med pasienten blir 

det i flere tilfeller utviklet en tiltaksplan basert på samtaler med pårørende, pasienten og 

behov. En informant i primærhelsetjenesten påpeker viktigheten med å benytte 

primærkontakten for å bedre brukermedvirkningen på avdelingen.  

Pasientsikkerhetsprogrammet foreslår tre verktøy som bidrar til brukermedvirkning i 

pasientsikkerhetsarbeid: Bare spør, Visittstolen og I pasientens fotspor. Disse verktøyene har 

vært under utprøving. I spørreundersøkelsen spurte vi om i hvilken grad respondentene tar i 

bruk disse verktøyene. Figuren under viser at alle verktøyene i liten grad benyttes. For 

primærhelsetjenesten er gjennomsnittscoren for «bare spør» 2,1, «visittstolen», 1,8 og «i 

pasientens fotspor» 1,9. I spesialisthelsetjenesten benyttes verktøyene også i liten grad. 

Gjennomsnittscore er 2,4 for «bare spør», 1,6 «visittstolen», og 1,5 «i pasientens fotspor». 

Antall respondenter som har svart vet ikke er også betydelig høy.  

 

 

 

Figur 9. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

spørsmålet «I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke brukermedvirkningen i din enhet?» 

Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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 «I hvilken grad tar din enhet i bruk pasientsikkerhetsprogrammets verktøy for brukermedvirkning?» 

 

 

 

Figur 10. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) fra primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten for spørsmålet «I hvilken grad tar din enhet i bruk pasientsikkerhetsprogrammets 

verktøy for brukermedvirkning?». Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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4. Strukturer 

4.1 Definisjon og avgrensning  

Kapittelet presenterer funn fra evalueringen knyttet til organiseringen av programmet i 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, avgrenset til 

strukturelle forhold som er resultat av lokale valg og vurderinger. Funnene er basert på 

tilbakemeldinger fra intervju og spørreundersøkelser.  

Funn fra spørreundersøkelsen til spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er presentert sammen, men ikke i samme tabell eller er sammenlignet. 

Dette fordi tjenestene har ulike forutsetninger og deltakelsen er ulikt mellom dem, i den grad 

programmet er et krav for spesialisthelsetjenesten, men frivillig i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.  

4.2 Hovedfunn og vår vurdering  

Også når det gjelder pasientsikkerhetsprogrammets strukturer er det kun rapportert mindre 

endringer i respondentenes tilbakemeldinger, når evalueringen fra 2016 sammenlignes med 

årets evaluering. Hovedfunnene knyttet til programmets strukturer viser at majoriteten av 

respondentene opplever at programmet er organisert hensiktsmessig i sin enhet/virksomhet 

og er godt forankret i ledelsen. Likevel er forankringen generelt sterkere grunnet krav hos 

spesialisthelsetjenesten. Selv om respondentene opplever at programmet er godt organisert i 

sitt helseforetak/virksomhet, påpeker flere at resultatene som oppnås kommer av engasjerte 

ledere som driver programmet videre.  

Selve arbeidet med programmet oppleves i en nokså stor grad som ekstraarbeid. Dette kan 

blant annet skyldes at registrering av data for å måle forbedring oppfattes som pålagte 

rapporteringskrav. Det synes å være en begrenset forståelse for at data som registreres for å 

måle enhetens utvikling er sentrale redskap for forbedring av pasientsikkerheten. Det at 

registreringene er basert på manuelle, tidkrevende operasjoner, bidrar til motstand mot 

forbedringsmetodikken.  

Det er en generell enighet om at regionale og lokale programledere har en viktig rolle for 

forankringen av programmet i helseforetakene. Denne styringslinjen oppfattes som 

hensiktsmessig og godt strukturert. Siden den kommunale helse- og omsorgstjenesten ikke 

har denne formelle styringslinjen er en hovedoppfatning at forankring i kommunens 

toppledelse er nødvendig for å sikre varige strukturer i kommunesektoren.  

Programmet synes å være bedre forankret hos sykepleiere enn hos leger. Dette skyldes at 

innsatsområdene oppfattes å være pleierettet og både spesialisthelsetjenesten og 
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primærhelsetjenesten sliter med å involvere leger i større grad. De legene som deltar i 

programmet oppleves som engasjerte.  

Resultatene fra spørreundersøkelsen og utsagn fra intervjuene tyder på at man har funnet en 

hensiktsmessig måte å organisere pasientsikkerhetsarbeidet på i helseforetak og sykehus. 

Flere av informantene uttrykker imidlertid bekymring for hvordan pasientsikkerhetsarbeidet 

skal videreføres etter at programmet er avsluttet. Deres vurdering er at arbeidet har kommet 

for kort, og det ennå ikke har utviklet strukturer som er sterke nok til at de selv kan ivareta 

pasientsikkerhetsarbeidet. Det uttrykkes forventninger til at programmet skal videreføres i en 

eller annen form. Disse forventningene synes også å påvirke sykehusenes forberedelser til å 

overta ansvaret for pasientsikkerhetsarbeidet. Spørsmålet om pasientsikkerhetsprogrammets 

framtid bør derfor ikke avventes med avklares i løpet av 2018. I den forbindelse bør det tas 

stilling til graden av nasjonal styring og hvilke regionale og lokale funksjoner som bør 

videreføres for å sikre at pasientsikkerhet fremdeles skal stå høyt på dagsorden.  

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spørsmålet om hensiktsmessig organisering 

mer komplekst, fordi USHTene fungerer forskjellig og fordi arbeidet i den enkelte kommune er 

så ulikt organisert. Selv om USHTene har et begrenset mandat inn mot kommunene har de ut i 

fra forutsetningene kommet langt, men for at programmet skal nå sine målsetninger er det 

ikke tilstrekkelig med kun USHTene som en kontaktflate ut mot kommunehelsetjenesten. 

Kommunesektoren har dessuten kommet kortere når det gjelder å innhente og systematisere 

erfaringer med organiseringen av pasientsikkerhetsarbeidet. Gitt at 

pasientsikkerhetsprogrammet har hatt kortere varighet i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, kommunalt selvstyre og antallet kommuner, vil man også ha kommet 

kortere med å etablere varige strukturer for pasientsikkerhet her. Det bør derfor vurderes om 

primærhelsetjenesten skal få en tettere oppfølging enn spesialisthelsetjenesten når 

pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes i 2018.  

Mange intervjuinformanter, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, opplever at det foregår 

en kulturendring i egen enhet, men at endring av kultur er noe som tar lang tid. I den 

forbindelse framhever flere informanter betydningen av at ledere veileder og motiverer sine 

ansatte. Dette krever ledere som er i stand til å identifisere endringene, framheve dem og løfte 

dem fram som «ønsket adferd» eller «gode eksempler». Slik framhever informantene selv 

betydningen av god ledelse, og lederskapets betydning for å skape varige strukturer. 
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4.3 Funn fra intervju og spørreundersøkelse  

 

4.3.1 Organisering og forankring av programmet i helseforetakene og 

kommunene 

 

4.3.1.1 Organisering  

Organiseringen av programmet i spesialisthelsetjenesten følger i stor grad foretaksstrukturen. 

Hvert regionale helseforetak har en regional programleder og hvert helseforetak har en lokal 

programleder. Dette er styrings- og rapporteringslinjen mellom helseforetakene og 

styringsgruppen, og kommunikasjonslinjen mellom sekretariatet og helseforetakene. 

Organiseringen innad i helseforetakene, og nedover i helseforetakene, varierer.  

Ett helseforetak trekker frem organiseringen hos helseforetaket som en viktig faktor for at 

deres arbeid med pasientsikkerhetsprogrammet har vært vellykket. Helseforetaket har en 

struktur som speiler den nasjonale organiseringen og strukturen. Informanten hevder at ved å 

inneha samme struktur på et lokalt nivå som nasjonalt nivå sikrer man en bedre 

lederforankring og et mer effektiv arbeid med pasientsikkerhetsprogrammets aktiviteter.  

Gjennomgående tilbakemeldinger fra informantene er at organiseringen av programmet er 

viktig for hvor godt det blir forankret hos ledere og ansatte. Likevel er det flere som uttaler at 

organiseringen ikke er optimal, men at arbeidet med programmet er avhengig av engasjerte 

mennesker som holder i det.  

Organiseringen med regionale og lokale programledere oppleves å være positivt. Flere 

informanter trekker frem at dialogen er god mellom både regionale og lokale programledere. 

Videre opplever flere at programlederne har god kunnskap innen forbedringsarbeid, men at det 

er ønskelig med mer veiledning fra programlederne for hvordan arbeide med programmet. I 

intervju av programlederne understreker de viktigheten av møtene de har for å bidra til 

erfaringsutveksling og læring.  
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«Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet er organisert på en hensiktsmessig måte i min enhet/virksomhet» 

I primærhelsetjenesten er 59% enten delvis enig eller helt enig i at arbeidet med 

pasientsikkerhetsprogrammet er organisert hensiktsmessig. Det er en liten nedgang fra 2016 

(62%), men utgjør ingen stor endring. I spesialisthelsetjenesten er 62% enten delvis enig eller 

helt enig i at arbeidet er organisert hensiktsmessig. Andelen som er uenig er større i 

primærhelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten.  

 

Figur 11. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten for spørsmålet «Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet er organisert på en 

hensiktsmessig måte i min enhet/virksomhet». Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Figur 12. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for regionale helseforetak for spørsmålet «arbeidet 

med pasientsikkerhetsprogrammet er organisert på en hensiktsmessig måte i min enhet/virksomhet». Kilde: 

Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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Ser man på tallene for spesialisthelsetjenesten, inndelt i RHFer er det en liten variasjon for 

hvor godt respondentene opplever organiseringen som hensiktsmessig19. 57% av Helse Sør-

Øst svarer delvis enig eller helt enig i at arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet er 

organisert hensiktsmessig. Videre svarer 65% i Helse Nord, 69% i Helse Vest og 54% i Helse 

Midt-Norge at arbeidet med programmet er organisert hensiktsmessig. Når verdiene helt uenig 

til helt enig kodes om og gis tallverdier fra 1 til 5, ligger snittet for alle respondentene på 3,6 

(midtverdien 3 representerer verken enig eller uenig). Variasjonene i gjennomsnitt mellom 

foretakene varierer fra 3,4 til 3,8. Resultatene bør tolkes med varsomhet, både på grunn av få 

respondenter i enkelte helseforetak og omkoding av grad av enighet til tallverdier, samt bruk 

av gjennomsnitt. Funnene gir likevel en indikasjon på at det er mindre variasjon mellom 

helseforetakene i år enn i 2016.  

4.3.1.2 Forankring  

I spesialisthelsetjenesten er programmet forankret forskjellig avhengig av både ledernivå og 

stillingskategori. Inntrykk fra årets intervjuer er at programmet er bedre forankret hos 

sykepleiere enn leger. Dette er samme inntrykk som i 2016. Grunnen for at forankringen av 

programmet er bedre hos sykepleiere enn leger oppleves å være fordi innsatsområdene er 

rettet mot pleie og videre manglende engasjement hos leger. Flere informanter trekker fram at 

de legene som er involverte gjør det mye av engasjement, men at programmet i mindre grad 

tilrettelegger for involvering av leger.  

Flere informanter påpeker viktigheten av toppforankring i både kommuneledelsen og i 

helseforetakene. Toppforankring oppleves som viktig grunnet spredning nedover i 

virksomheten, men også som et steg mot en kulturendring rundt pasientsikkerhetsarbeid. 

 

I spørreundersøkelsene ble det stilt spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever at 

programmet er forankret hos ledelsen i sitt helseforetak / sin virksomhet. Grafene under viser 

resultatene fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

                                           

19 Private sykehus m/ avtale er inndelt etter de regionale helseforetakene de tilhører 
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«I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammet er forankret hos ledelsen i ditt 

helseforetak/virksomhet» 

Programmet ser ut til å være godt forankret i spesialisthelsetjenesten. Over 70% av 

respondentene opplever at programmet er godt forankret eller svært godt forankret hos 

ledelsen i deres helseforetak. Snittet ligger på 4,0 og variasjoner i gjennomsnittscore mellom 

regionale foretak varierer fra 3,6 til 4,2. Ser man på gjennomsnittscoren mellom ledernivå er 

høyeste gjennomsnittscore 4,4 og laveste 3,7 hvor jo høyere ledernivå desto opplevelse av at 

programmet er godt forankret i helseforetakets ledelse. 

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten opplever 67% av respondentene at programmet 

er godt forankret hos ledelsen og snittet ligger på 3,8. Ser vi på variasjoner mellom fylker så 

varierer gjennomsnittscoren fra 2 til 5. Gjennomsnittscoren for hvert fylke bør analyseres 

varsomt med tanke på stor variasjon i antall respondenter per fylke.  

I forhold til forankring av programmet hos leger trekker en informant fram at lav involvering 

av leger kan være fordi programmets metodikk om tverrfaglige team er mer ukjent for legene 

enn det er for sykepleiere. Videre trekker en annen informant fram at for å involvere legene i 

en høyere grad bør legene ha en viss stillingsprosent som er knyttet til pasientsikkerhetarbeid. 

Dette finnes det eksempler på i materialet. Ved et helseforetak arbeider gravide leger, som 

ikke kan utføre arbeidet sitt på normalt vis lenger, med kvalitetsarbeid, utarbeidelse av 

prosedyrer m.m.  

 

Figur 13. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten for spørsmålet «I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammet er forankret hos 

ledelsen i ditt helseforetak/virksomhet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 



 

36  

4.3.1.3 Koordinering mot andre initiativ 

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever at 

pasientsikkerhetsprogrammet er koordinert mot andre initiativ rettet mot pasientsikkerhet i 

egen enhet (se figur under). Snittet (ekskl. vet ikke) er 3,5 i primærhelsetjenesten og 3,2 i 

spesialisthelsetjenesten på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er i svært liten grad og 5 i svært stor 

grad. Igjen, som i 2016, viser spørreundersøkelsen svar som ikke bekrefter inntrykkene fra 

intervjuene.  

«I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammets aktiviteter er koordinert med andre initiativ 

rettet mot pasientsikkerhet i din enhet/virksomhet» 

Det ble også stilt spørsmål om i hvilken grad arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet 

oppfattes som et ordinært linjeansvar. I primærhelsetjenesten svarer 47% svært stor eller i 

stor grad. Gjennomsnittscoren (ekskl. vet ikke) for primærhelsetjenesten er 3,5. I 

spesialisthelsetjenesten er gjennomsnittsscoren 3,8, og 37% av respondentene i 

spesialisthelsetjenesten svarer i svært stor eller i stor grad at arbeidet med 

pasientsikkerhetsprogrammet er et ordinært linjeansvar. I forhold til ledernivå er det noe 

lavere gjennomsnittscore jo lavere ledernivå man har. Det er liten variasjon på 

gjennomsnittscore mellom sykepleiere og leger.  

Ved intervjuene fikk man inntrykket av at pasientsikkerhetsprogrammet oppleves om 

«ekstraarbeid» og noe som gjøres på siden av annet kvalitetsarbeid. Dette var også 

gjennomgående i intervjuene fra 2016.  

En informant fra spesialisthelsetjenesten uttaler at en svakhet ved programmet er økende krav 

til rapportering og tunge strukturer høyt oppe i systemet. Opplevelsen av stadig nye krav til 

rapportering er ikke tilpasset hvordan helsepersonell jobber og informanten fremhever at 

Figur 14. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

for spørsmålet «I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammets aktiviteter er koordinert med andre initiativ 

rettet mot pasientsikkerhet i din enhet/virksomhet?». Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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fokuset på rapportering ikke henger sammen med aktiviteter for å sikre pasientsikkerhet, men 

heller hemmer arbeidet.  

 

4.3.2 Kompetanse 

For å sikre varige strukturer er spredning av kompetanse og forbedringsarbeid en sentral del 

av pasientsikkerhetsprogrammet. Læringsnettverk og forbedringsagentutdannelsen oppleves 

som viktige arenaer for opplæring av ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 

Deltakerne skal ta med lærdommen tilbake egen organisasjon (enhet/avdeling/virksomhet) og 

spre det videre.  

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad lærdom fra kurs, 

veiledersamlinger og læringsnettverk spres i regi av pasientsikkerhetsprogrammet. 

Tilbakemeldinger på dette vises i grafen under.  

«I hvilken grad spres lærdom fra kurs, veiledersamlinger og læringsnettverk i regi av 

pasientsikkerhetsprogrammet?» 

Gjennomsnittscore (ekskl. vet ikke) for primærhelsetjenesten er 3,3 og for 

spesialisthelsetjenesten 3,2. Gjennomsnittscoren mellom de regionale helseforetakene varierer 

mellom 3,0 og 3,4. Dette viser at det er mindre variasjoner mellom helseforetakene i år kontra 

2016. For fylkene varierer gjennomsnittscoren mellom 2 og 4.  

I forhold til spredning av kompetanse opplever informantene at det er vanskelig å vite i hvilken 

grad lærdom i regi av pasientsikkerhetsprogrammet spres. Flere har en oppfatning om at 

Figur 15. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten for spørsmålet «I hvilken grad spres lærdom fra kurs, veiledersamlinger og 

læringsnettverk i regi av pasientsikkerhetsprogrammet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling 

Deloitte 
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pasientsikkerhetsprogrammet sprer mye lærdom om pasientsikkerhet, men at lærdom fra 

pasientsikkerhetsprogrammet er vanskelig å spre videre ut i virksomheten. En informant 

påpeker at én person fra en avdeling ikke er nok til å spre lærdommen videre til sine 

medarbeidere.  

Videre ble det stilt spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever at medarbeiderne i 

egen enhet/virksomhet har kompetanse til å arbeide i henhold til forbedringsmetodikken som 

benyttes i pasientsikkerhetsprogrammet.  

«I hvilken grad mener du at medarbeiderne i din enhet/virksomhet har kompetanse til å arbeide i henhold 

til forbedringsmodellen som benyttes i pasientsikkerhetsprogrammet?» 

Gjennomsnittscoren (ekskl. vet ikke) for både primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten er 3,2. Grafen viser at de fleste opplever at medarbeiderne har i noen 

grad kompetanse til å arbeide i henhold til forbedringsmodellen.  

Selv om spørreundersøkelsen tyder på at medarbeidere har kompetanse til å arbeide i henhold 

til forbedringsmodellen, er en generell tilbakemelding fra intervjuene at det trengs mer 

veiledning og opplæring i forbedringsmetodikk. Det påpekes også at det er essensielt å ha 

nøkkelpersoner ved hver virksomhet som bidrar med veiledning i forbedringsarbeid. Videre er 

en generell oppfatning at forbedringsmodellen er lett å forstå i en teoretisk forstand, men når 

medarbeidere skal gjøre forbedringsarbeid forstår de ikke hvordan de skal anvende modellen 

og dermed blir det for komplekst.   

4.3.3 Varige strukturer for pasientsikkerhet 

En av de overordnede målsetningene for pasientsikkerhetsprogrammet er å bygge varige 

strukturer for pasientsikkerhet. Likt som evalueringen i 2016, sier majoriteten av 

Figur 16. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

for spørsmålet «I hvilken grad mener du at medarbeiderne i din enhet/virksomhet har kompetanse til å arbeide i henhold 

til forbedringsmodellen som benyttes i pasientsikkerhetsprogrammet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen 

fremstilling Deloitte 
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respondentene at det fortsatt er for tidlig å si noe om programmet har bidratt til å bygge 

varige strukturer for pasientsikkerhet.  

Intervjuene i år viser at bruken av tavler (forbedringstavler, risikotavler og kvalitetstavler) er i 

en høyere grad tatt i bruk ved flere helseforetak og kommuner nå enn i 2016. De aller fleste 

har en positiv holdning til tavler og tavlemøter da det bidrar til et fellesskap og bedre 

samhandling mellom ansatte. Tavlene bidrar til mer synlighet rundt risiko, kvalitet og 

forbedringsområder.  

Målinger og økt krav til rapportering oppleves mer som et hinder enn noe som bidrar til å 

bygge varige strukturer. Flere informanter opplever ikke det å måle som et hinder, men 

antallet av målinger, tidkrevende prosesser og få gode, elektroniske verktøy virker hemmende 

for informantene. En informant påpeker at graden av målinger kan føre til mindre fokus på 

pasientsikkerhet da ansatte ved avdelingen opplever at alle målinger vil føre til at de blir et 

«screening-sykehus».   

Mange informanter opplever at det i en viss grad foregår en kulturendring i sine enheter og 

avdelinger, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Denne kulturendringen 

er ikke gjennomgående i hele kommunen eller i hele helseforetaket, men flere påpeker at 

ansatte er i ferd med å tenke annerledes rundt pasientsikkerhet. For å skape en kulturendring i 

hele virksomheten påpeker flere informanter viktigheten av ledere som motiverer og veileder 

ansatte, og går foran som et godt eksempel.  

Videre kommer det fram i intervjuene at det er forventninger til at programmet også skal 

fortsette etter 2018. Flere påpeker at det ikke er gode nok strukturer til at det nasjonale 

initiativet kan legges ned og flere stiller spørsmål rundt hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal 

videreføres.  
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5. Prosesser og arbeidsmåter 

5.1 Definisjon og avgrensing  

Dette kapittelet presenterer funn fra evalueringen knyttet til prosesser og arbeidsmåter i 

helseforetakene og kommunene. I dette inngår spørsmål knyttet til hvilke innsatsområder det 

arbeides med og hvordan det arbeides med dem. Dette sier noe om spredningen til 

programmet, hvordan tiltakspakkene fungerer ute i tjenestene og hvordan ansatte på et 

operativt nivå opplever å jobbe med pasientsikkerhetsprogrammet i hverdagen.  

5.2 Hovedfunn og vår vurdering  

Spesialisthelsetjenesten jobber med mange av innsatsområdene og har i hovedsak positive 

erfaringer med tiltakspakkene. Samstemming av legemiddellister, forebygging av fall og 

forebygging av UVI er de innsatsområdene som flesteparten av respondentene arbeider med. I 

følge spørreundersøkelsen er målinger mest utbredt ved trygg kirurgi, behandling av 

hjerneslag og forebygging av fall. Hovedutfordringene i spesialisthelsetjenesten er knyttet til 

det praktiske arbeidet rundt innsatsområdene, og målinger i særdeleshet. Å implementere 

flere innsatsområder på samme tid, og i tillegg måle utviklingen på samtlige viser seg å være 

ressurskrevende. En gjennomgående tilbakemelding i intervjuene er at arbeidet med 

innsatsområder og tiltakspakker som ble innført tidligere ennå ikke har «satt seg skikkelig» og 

at det derfor blir utfordrende å skulle implementere nye innsatsområder. 

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er det forebygging av fall, underernæring, riktig 

legemiddelbruk i sykehjem og samstemming av legemiddellister som flesteparten i 

respondentgruppen jobber med. Det er færre som arbeider med legemiddelbruk i 

hjemmetjenesten enn hva som ble oppgitt i 2016. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser 

at primærhelsetjenesten nå er mer tilfredse med hvordan tiltakspakkene fungerer. Denne 

utviklingen kan tolkes som et resultat av at det er gjort tilpasninger til den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten for flere av tiltakspakkene. I intervjuene er imidlertid 

hovedtilbakemeldingen at tiltakspakkene ikke er godt nok tilpasset primærhelsetjenesten og 

ansatte bruker mye tid på å tilpasse tiltakspakkene til eget arbeid. Utfordringer med målinger 

er en generell tilbakemelding også i primærhelsetjenesten, og spørreundersøkelsen viser at det 

måles i middels stor grad. Flere informanter i primærhelsetjenesten påpeker at de måler, men 

at målingen ikke er systematisk.  

I enda større grad enn i fjorårets evaluering framheves altså utfordringene knyttet til målinger, 

både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette kan ha sammenheng med at flere 

innsatsområder er under implementering, og at den samlede arbeidsmengden knyttet til 

målinger har økt. Arbeidsprosessene rundt måling beskrives som tungvinte, arbeidskrevende 
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og i liten grad tilpasset enhetenes arbeidsprosesser og registreringsrutiner for øvrig. Flere 

informanter mener at registrering av data for måling av pasientsikkerhet bør integreres med 

elektronisk pasientjournal (EPJ). Da det er knyttet faste rutiner til oppdatering av EPJ, og 

mange behandlingsrelaterte opplysninger allerede legges inn der, ville en slik integrering 

forenkle arbeidsprosessene vesentlig. Det påpekes at en integrering med EPJ også kan bidra til 

å styrke etterlevelsen av forbedringsmetodikken. 

Som påpekt i kapittel 4 synes det også å være begrenset forståelse for målingenes funksjon i 

forbedringsmetodikken. På operativt nivå oppleves målinger som rapporteringskrav snarere 

enn et viktig element i prosessen med å øke pasientsikkerheten. Dette kan igjen ha 

sammenheng med hvordan resultater fra målingene brukes som styringsredskap i den daglige 

driften. Dersom medarbeiderne ikke opplever at resultater benyttes for å korrigere kursen, kan 

det virke demotiverende å bruke så mye tid på å legge inn grunnlagsdata. Svar fra intervjuene 

tyder på at både mellomledere og medarbeidere har behov for å få demonstrert hvordan 

målingene brukes som styringsinformasjon i pasientsikkerhetsarbeidet slik at det ikke oppstår 

misforståelser om hva poenget med målingene er.  

En innvending mot data fra Extranet og GTT er at kvaliteten er for dårlig til at dataene kan 

benyttes som beslutningsgrunnlag. Erfaringen fra tilsvarende rapporteringer på andre områder 

er at kvaliteten på dataene ikke blir bedre av at dataene ikke blir brukt. Åpenhet om 

resultatene som framstilles gir grunnlag for korrigering og bidrar til at kvaliteten på 

grunnlagsdataene gradvis blir bedre.  

Metoder og utvalg i denne evalueringen gir ikke mulighet for å gi et dekkende bilde av status 

for spredning og implementering av programmet. Det er derfor vanskelig å vurdere status med 

sikte på målsetningen om alle relevante tiltakspakker i programmet skal testes, implementeres 

og spres til alle relevante enheter/avdelinger innen utgangen av 2016.20   

Vår vurdering knyttet til arbeidsprosesser i spesialisthelsetjenesten er at mye fungerer godt, 

men forutsetter at lokal ledelse legger til rette for arbeidet. For å unngå at det skapes 

motstand mot nye innsatsområder, og pasientsikkerhetsprogrammet i sin helhet, bør regionale 

og lokale programledere, i samråd med sykehusledelsen tilrettelegge for implementerings- og 

spredningsprosesser som tar hensyn til samlet arbeidsbelastning i enhetene.   

Videre er vår vurdering at pasientsikkerhetsprogrammet bør videreføre arbeidet med å tilpasse 

tiltakspakkene til primærhelsetjenesten og deres arbeidsmetoder. Her vil trolig erfaringene fra 

de fire nye pasient- og brukersikre kommunene komme til nytte.  

                                           

20 Tiltakspakkene «Forebygging og behandling av underernæring», «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» og «Tidlig 
oppdagelse og behandling av sepsis» er frivillige. 
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Avslutningsvis må det framheves at en grunnleggende forutsetning for å drive godt 

pasientsikkerhetarbeid i høy grad synes å være til stede. 78 % av respondentene i 

primærhelsetjenesten og 81% i spesialisthelsetjenesten svarer at de er helt enige i at det er 

trygt å si ifra om forhold som truer pasientsikkerheten i sin enhet/virksomhet. 

5.3 Funn fra intervju og spørreundersøkelse  

5.3.1 Hvilke innsatsområder arbeides det med? 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å krysse av for hvilke innsatsområder de 

jobber med.21 Grafene under viser andelen respondenter for hhv. spesialisthelsetjenesten og 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten som svarer bekreftende på at de jobber med 

innsatsområdet spesifisert.  

«Hvilke innsatsområder arbeides det med i din enhet/virksomhet? Du kan hake av for flere områder» 

                                           

21 For den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble innsatsområdene forebygging av selvmord, tidlig oppdagelse av 
sepsis og forebygging av overdosedødsfall fjernet.  

Figur 17. Andelen respondenter for spesialisthelsetjenesten som svarer bekreftende på at de jobber med 

innsatsområdene spesifisert. Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 



 

43  

 

Figur 18. Andelen respondenter for primærhelsetjenesten som svarer bekreftende på at de jobber med 

innsatsområdene spesifisert. Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten arbeides det med gjennomsnittlig tre 

innsatsområder i en avdeling. Totalt 126 respondenter svarer at de jobber med flere enn tre 

innsatsområder i sin enhet. Spesialisthelsetjenesten ser ut til å fokusere på flere 

innsatsområder og samstemming av legemiddellister, forebygging av infeksjoner ved SVK og 

forebygging av UVI ser ut til å ha en økning siden 2016. Videre er det også en stor andel av 

respondentene som arbeider med de nye innsatsområdene (underernæring, tidlig oppdagelse 

av forverret tilstand, tidlig oppdagelse av sepsis), selv om disse er frivillige. Respondenter som 

har krysset av for de nye innsatsområdene krysser også av for at det arbeides med andre 

innsatsområder.  

Det er vanskelig å sammenligne resultatene i figuren ovenfor med sykehusenes 

egenrapportering i fargekartene. Dette fordi fargekartene per regionale helseforetak varierer 

og er ulikt satt opp. I enkelte regionale helseforetak er ikke alle innsatsområdene satt inn i 

fargekartet, og av den grunn er det vanskelig å si noe om innsatsområdet ikke er aktuelt eller 

om det ikke er igangsatt. I samtlige fargekart for ser man at samstemming av legemiddellister 

i varierende grad er blitt implementert og følges med målinger, men at det er i spredning til 

relevante avdelinger. Dette kan også ses i grafen over hvor 52% av respondentene bekrefter 

at det arbeides med innsatsområdet. En generell tolkning kan være at de innsatsområdene 

som respondentene bekrefter de arbeider med, er markert gule, og til dels grønne i enkelte 
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foretak, og på grunn av at innsatsområden(e) er i spredning til relevanteenheter, opplever 

respondentene at de arbeider med det spesifikke innsatsområdet.  

I primærhelsetjenesten er det en endring i hvilke innsatsområder respondentene oppgir at de 

jobber med.  49% av respondentene i primærhelsetjenesten svarer at de jobber med 

innsatsområdet forebygging og behandling av underernæring.  

Når det gjelder vurderingen av innsatsområdene og hvordan tiltakspakkene fungerer, ble dette 

både stilt spørsmål om i intervjuene og i spørreundersøkelsene. I spørreundersøkelsen ble det 

stilt spørsmål om hvordan respondentene opplever at tiltakspakkene innenfor de ulike 

innsatsområdene fungerer, på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = «Tiltakspakken fungerer svært 

dårlig» og 5 = «Tiltakspakken fungere svært godt».  

«Hvordan fungerer tiltakspakkene innenfor innsatsområdene det arbeides med i din enhet/virksomhet?» 

 

 

 

 

Figur 19. Grafen over viser hvor godt respondentene opplever tiltakspakken fungerer for nevnte innsatsområde, uttrykt 

som gjennomsnittlig score på en skala 1-5 (vet ikke og ikke aktuelt ekskl.). Kilde: Questback spørreundersøkelser, 

egen fremstilling Deloitte 
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Grafene over viser fordelingen for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på 

de ulike innsatsområdene. Primærhelsetjenesten gir jevnt over høyere gjennomsnittscore enn i 

2016. Dette tyder på at de fleste opplever at tiltakspakkene fungerer nokså bra og 

tiltakspakkene i de nye innsatsområdene oppleves også som gode.   

I spesialisthelsetjenesten er det noen variasjoner i forhold til gjennomsnittscoren fra 2016, 

men det er lav differanse mellom gjennomsnittscore fra 2016 og i årets evaluering. 

Tiltakspakkene i innsatsområdene forebygging av selvmord og forebygging av overdosedødsfall 

har fått en større økning i gjennomsnittscore, men i dette tilfellet er det viktig å poengtere at 

antallet som har svart på at disse to innsatsområdene er lavt og kan kun indikere at de få som 

jobber med disse innsatsområdene er fornøyde.  

I år som i fjor ble innsatsområder og tiltakspakker i større grad problematisert. Problemene 

med innsatsområdene og tiltakspakkene som følger er i hovedsak knyttet til tungvinte 

prosesser rundt måling. En respondent opplever at det å ha flere alternativer til målinger i hver 

tiltakspakke og at disse målingene ikke samsnakker, er tidkrevende og lite hensiktsmessig. 

Flere informanter påpeker at de jobber med flere innsatsområder, men at det ikke måles på 

alle områdene grunnet vanskelige rapporteringssystemer.  

Figur 20. Grafen over viser hvor godt respondentene opplever tiltakspakken fungerer for nevnte innsatsområde, 

uttrykt som gjennomsnittlig score på en skala 1-5 (vet ikke og ikke aktuelt ekskl.). Kilde: Questback 

spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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Igjen som i 2016, opplever informanter ved den kommunale helse- og omsorgstjenesten at 

tiltakspakkene ikke er tilpasset dem. Enkelte informanter påpeker at de bruker mye tid på å 

tilpasse tiltakspakkene før de kan starte arbeidet med å implementere innsatsområdene i 

avdelingene. Selv om tiltakspakkene blir tilpasset primærhelsetjenesten opplever ansatte at de 

er vanskelige å anvende og mye av grunnen for dette er at ansatte ikke har god nok 

kompetanse innen forbedringsarbeid.  

I spesialisthelsetjenesten er en generell tilbakemelding at innsatsområdene og tiltakspakkene 

er tilpasset spesialisthelsetjenesten, men utfordringen ligger mer i antall innsatsområder som 

skal implementeres per avdeling. En respondent påpeker at i enkelte avdelinger er alle 

innsatsområdene aktuelle, mens andre avdelinger er kun ett eller to innsatsområder relevante. 

Dette fører til at enkelte avdelinger har for mange innsatsområder å fokusere på og det 

oppleves som en skjevfordeling mellom avdelinger i helseforetaket. 

5.3.2 Hvordan arbeides det med innsatsområdene? 

Spredningen av kunnskap i programmet går gjennom læringsnettverkene og 

opplæringstiltakene. I spørreundersøkelsen til spesialisthelsetjenesten ble det stilt spørsmål 

om i hvilken grad ansatte i enheten har deltatt på læringsnettverk.22  

«I hvilken grad har ansatte i din enhet deltatt på læringsnettverk?» 

 

Gjennomsnittscore for primærhelsetjenesten er 3,3. 45% av respondentgruppen har svart i 

stor eller svært stor grad. På bakgrunn av dette ser det ut som at en stor del av gruppen har 

                                           

22 Spørsmålet ble ikke stilt til respondenter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i 2016 siden alle 
respondentene hadde deltatt på læringsnettverk. I denne følgeevalueringen er også respondenter i 
Primærhelsetjenesten dekker deltakere i læringsnettverk, men også avdelingsledere ved sykehjem og hjemmetjeneste 
som nødvendigvis ikke deltatt på læringsnettverk   

Figur 21. Frekvensfordeling (prosent i antall respondenter) fra hhv. Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

for spørsmålet «I hvilken grad har ansatte i din enhet deltatt på læringsnettverk?». Kilde: Questback 

spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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deltatt på læringsnettverk i regi av pasientsikkerhetsprogrammet. I spesialisthelsetjenesten er 

det mer varierende for om respondentene vet om sine ansatte har deltatt i læringsnettverk. 

Kun 24% svarer at sine ansatte har deltatt på læringsnettverk (4 - i stor eller 5 - svært stor 

grad). Andelen i spesialisthelsetjenesten som svarer i 1 – i svært liten grad og som svarer at 

de ikke vet er også høy.  

På spørsmål om i hvilken grad ansatte i spesialisthelsetjenesten opplever å ha utbytte av 

læringsnettverk er gjennomsnittscoren 3,0 (ekskl. vet ikke). 42% av svarer at de ikke vet. 

Prosentandelen som ikke vet var også høy ved følgeevalueringen i 2016, og kan vitne om at 

det ikke er ledere selv som deltar på læringsnettverk, og videre at de ikke vet hva 

medarbeiderne sitter igjen med etter å ha deltatt.  

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er det kun 12% av svarer at de ikke vet og 

gjennomsnittscoren er 3,8 (ekskl. vet ikke). 61% av respondentgruppen svarer at ansatte 

opplever utbytte av læringsnettverk i stor eller svært stor grad.  

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad forbedringsmodellen benyttes 

som grunnlag for forbedringen av pasientsikkerhet i egen enhet/virksomhet.  

«I hvilken grad benyttes forbedringsmodellen som grunnlag for forbedringen av pasientsikkerhet i din 

enhet/virksomhet?» 

 

 

 

 

Grafen over viser at forbedringsmodellen benyttes i en viss grad, både i primærhelsetjenesten 

og i spesialisthelsetjenesten. I primærhelsetjenesten er gjennomsnittscoren 3,0, men andelen 

som har svart «vet ikke» betydelig høy også i år.  

Figur 22. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten for spørsmålet «I hvilken grad benyttes forbedringsmodellen som grunnlag for forbedringen 

av pasientsikkerhet i din enhet/virksomhet?». Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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I spesialisthelsetjenesten er gjennomsnittscoren 3,2, men det er en positiv utvikling at det er 

et mindre antall som har svart vet ikke. Gjennomsnittscoren for hvert regionale helseforetak 

varierer fra 2,9 til 3,5 noe som tilsier en mindre variasjon enn i 2016. Ser man på 

gjennomsnittscoren i forhold til ledernivå synker gjennomsnittsscoren jo lavere ledernivå det 

er. Ledere på nivå 2 har en gjennomsnittscore på 3,8 mens ledere på nivå 5 har en 

gjennomsnittscore på 2,8.  

En generell tilbakemelding er at forbedringsmodellen er veldig generell, statisk og teoretisk lett 

å forstå seg på. Flere informanter påpeker at modellen ikke kan brukes uten at de ansatte har 

kunnskap om forbedringsarbeid og at det er for lite fokus på opplæring av ansatte i 

forbedringsmetodikk. En respondent fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten påpeker 

at forbedringsmodellen blir vanskelig å anvende når ansatte skal benytte den i praksis og 

opplever også at ansatte kan gjøre forbedringsarbeid uten modellen.  

For at ansatte skal kunne jobbe med forbedringsarbeid er flere respondenter enige i at ledere 

med forbedringskompetanse er essensielt. En respondent fremhever viktigheten av å drive 

opplæring av ansatte i forbedringsarbeid, men holde det på et enkelt og konkret nivå i 

begynnelsen slik at ansatte skal få eierskap og føle mestring til forbedringsarbeid. Videre er en 

generell tilbakemelding at forbedringsutdanningen blir sett på som et positivt initiativ. Ansatte 

som har tatt utdanningen opplever en sterk kompetanseutvikling og opplever at det er enklere 

å spre kompetanse innen forbedringsmetodikk videre ut i virksomheten etter dette.  

En generell tilbakemelding i år likesom i fjor er at programmet er for massivt. Flere 

informanter påpeker at det urealistisk å implementere alle innsatsområdene, benytte 

tiltakspakkene som følger og videre gjennomføre målinger på hvert innsatsområde. Både i 

spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten sliter man med å prioritere og en 

ringvirkning av det er at de opplever at alt blir halvveis og ikke gjennomført på en god måte.  

5.3.3 Måling og rapportering  

Et hovedpoeng med forbedringsarbeidet og tiltakspakkene er målingene. I 

spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad det gjennomføres målinger på de 

innsatsområdene det arbeides med.  
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«I hvilken grad gjennomføres det målinger på innsatsområdene det arbeides med i din 

enhet/virksomhet?» 

 

Figur 23. Grafen viser i hvilken grad det gjennomføres målinger på innsatsområdet det arbeides med i 

respondentens enhet/virksomhet i primærhelsetjenesten, uttrykt som gjennomsnittlig score på en skala 1-5 

(vet ikke og ikke aktuelt ekskl.). Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Grafen over viser svarfordelingen etter innsatsområde for respondenter i 

kommunehelsetjenesten. Sett opp mot svar fra 2016 har det ikke vært store endringer. 

Ledelse av pasientsikkerhet har hatt en økning i gjennomsnittscore på 0,3 og forebygging av 

underernæring har høy svarprosent både på høy tilfredshet med tiltakspakken og høy grad av 

måling. Grafen viser at det gjennomføres målinger i middels til stor grad på samtlige 

innsatsområder. Sett opp mot tilbakemeldinger fra informanter i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er det mange som måler, men en generell tilbakemelding er at flere ikke 

foretar seg systematisk måling. Flere påpeker at det er startet med målinger i det små for å 

teste ut om det fungerer.  
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Figur 24. Grafen viser i hvilken grad det gjennomføres målinger på innsatsområdet det arbeides med i 

respondentens enhet/virksomhet i spesialisthelsetjenesten, uttrykt som gjennomsnittlig score på en skala 1-5 

(vet ikke og ikke aktuelt ekskl.). Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Grafen over viser i hvilken grad det gjennomføres målinger på innsatsområdene i 

spesialisthelsetjenesten. Det er i hovedsak ingen eller små endringer for gjennomsnittscore av 

målinger. Blant intervjuinformantene i spesialisthelsetjenesten opplever flere tidkrevende 

screeninger og manglende muligheter for elektroniske målinger som hemmende for 

pasientsikkerhet generelt. En informanten opplever det økende kravet til rapportering blir «nok 

et ekstraarbeid» som ansatte må forholde seg til og informanten opplever at ansatte blir i enda 

mindre grad tilgjengelig for pasienten. 

Likt som i fjor er tilbakemeldinger rundt målinger knyttet til:  

 Ny og uvant måte å jobbe på. Verktøyet Extranet fungerer ikke optimalt 

 Tidkrevende med nye prosesser og arbeidsmetoder 

 Kompleksitet rundt måling av kvalitet i helse og forbedringsarbeid 

Den første handler om at det for en del er nytt å jobbe på denne måten. De er ikke vant til å 

måle og synes dermed det er vanskelig. Å måle på innsatsområdene oppleves ikke som noe 

lettere siden siste følgeevaluering. Hovedproblemet oppleves å være at ansatte ikke har nok 

kompetanse til å foreta måling. Flere respondenter påpeker at det er mye frustrasjon rundt 

bruken av Extranet. Extranet skal virke som et hjelpemiddel for helsepersonellet, men flere 
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påpeker at det tar heller ressurser og energi som de kunne ha brukt hos pasientene. 

Kompliserte og tidkrevende verktøy skaper misnøye hos ansatte  

Den tredje kategorien handler om kompleksiteten i forbedringsarbeid, kvalitetsarbeid og 

målinger generelt innen helsesektoren. Å finne gode indikatorer for kvalitet, og å faktisk gjøre 

målingene riktige så resultatene kan benyttes er komplisert, og det trengs veiledning. Dersom 

ansatte får en opplevelse av at skal måles for målingens skyld blir det lett motstand. Det er 

derfor avgjørende at de som skal sørge for opplæring har god kompetanse og kan veilede de 

ansatte. Her er det ønske at veiledningen fra sekretariatet skal være sterkere. 

5.3.4 Åpenhet og trygghet 

En viktig forutsetning for å forbedre pasientsikkerheten knyttes til kultur, åpenhet og trygghet. 

På bakgrunn av dette ble respondentene i spørreundersøkelsen bedt om å ta stilling til 

følgende påstand: Jeg opplever at det er trygt å si ifra om forhold som truer 

pasientsikkerheten i min enhet/virksomhet. 

«Jeg opplever at det er trygt å si ifra om forhold som truer pasientsikkerheten i min enhet/virksomhet»  

 

 

Som man ser av grafen svarer en klar majoritet også i år at det er trygt å si ifra om forhold 

som truer pasientsikkerheten. Dette er et svært posivit resultat. Samtidig bør det påpekes at 

det kun er ledere som har svart på spørsmålet i spesialisthelsetjenesten. Dette kan ha gitt noe 

mer positive svar enn om også medarbeidere var inkludert i respondentgrunnlaget. 

Når svaralternativene omkodes til tall og «helt uenig» gis verdien 1 og «helt enig» verdien 5, 

er gjennomsnittsscore i spesialisthelsetjenesten 4,3. Det er liten variasjon i 

Figur 25. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

spørsmålet «Jeg opplever at det er trygt å si ifra om forhold som truer pasientsikkerheten i min enhet/virksomhet». Kilde: 

Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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gjennomsnittsscore mellom RHF (varierer mellom 4,6 og 4,8).  I kommunehelsetjenesten er 

gjennomsnittsscoren 4,6.  
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6. Resultater 

6.1 Definisjon og avgrensning  

I dette kapittelet presenteres resultater av programmet per nå. Dette vil videre fungere som 

sammenligningsgrunnlag for sluttevalueringen. Kapittelet omhandler i hovedsak resultater 

knyttet til selve pasientsikkerhetsprogrammet, selv om enkelte resultater knyttet til 

pasientsikkerheten også er tatt med. I sluttevalueringen vil det være aktuelt å si noe om i 

hvilken grad programmet har nådd målsetningene og hvorvidt intensjonene med programmet 

er oppfylt. I denne devalueringen er det viktigst å få fram hva som ser ut til å fungerer bra, 

hvor det er utfordringer, og hva disse består i. Dette for at nødvendig justering og 

videreutvikling av programmet kan gjøres, slik at det kan legges til rette for en best mulig 

implementering og måloppnåelse i løpet av programperioden. 

6.2 Hovedfunn og vår vurdering  

Hovedfunnene knyttet til de foreløpige resultater i pasientsikkerhetsprogrammet er at 

programmet spiller en viktig rolle i spesialisthelsetjenesten. Programmet har imidlertid ikke 

kommet så langt i implementering og spredning som målsetningene tilsier.  Det viktigste 

resultatet av programmet så langt synes å være økt oppmerksomhet om pasientsikkerhet ved 

alle helseforetak/sykehus og på alle ledernivå. Programmet har også introdusert metodikk og 

arbeidsformer som forenkler implementeringen av tiltak rettet mot å øke pasientsikkerheten 

på operativt nivå. Flere respondenter påpeker viktigheten av at det er definerte 

innsatsområder og hvilken betydning de har for økt fokus på pasientsikkerhetarbeid. Likevel er 

det vanskelig å vite om det er programmet som har bidratt til økt fokus på pasientsikkerhet da 

datamaterialet for følgeevalueringen i hovedsak viser aktivitet og ikke effekt. Det er ikke mulig 

å isolere effekten av programmets aktiviteter fra andre aktiviteter og initiativ rettet mot å øke 

pasientsikkerheten. 

Det er fortsatt store variasjoner for hvor godt det arbeides med programmet i kommunene 

som er med i pasientsikkerhetsprogrammet. I intervjuene ga ledere ved sykehjem og 

hjemmetjenester uttrykk for at tiltakspakkene ikke er helt implementert, men påbegynt.  

Årets evaluering avdekker en positiv utvikling når det gjelder endret adferd hos ledere og 

medarbeidere. Både i spesialist- og primærhelsetjenesten er det en større andel som sier seg 

enige i at pasientsikkerhetsprogrammet har ført til endret adferd hos ledere og medarbeidere.  

På spørsmålet om pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til at pasientsikkerhet står høyt på 

dagsordenen er det kun registrert mindre endringer, sammenlignet med respondentenes 

tilbakemeldinger i fjor. Nærmere 60% av respondentene sier seg enige i at 
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pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til at pasientsikkerhet står høyt på dagsorden, men 

det er ikke endring på dette punktet sammenlignet med i fjor. 

I den reviderte strategien er programmets innsats for å bedre brukermedvirkningen styrket. 

Dette kommer foreløpig ikke til syne i tilbakemeldingene fra sykehus og kommuner. Det 

hersker fremdeles usikkerhet om hvordan man best kan legge til rette for brukermedvirkning, 

særlig på individnivå. Dette kommer blant annet til syne gjennom at programmets verktøy for 

brukermedvirkning benyttes i svært liten grad. Likevel er det viktig å påpeke at 

brukermedvirkning har fått et større fokus i 2016, og resultater av dette trenger nødvendigvis 

ikke å være synlig ennå.  

Når det gjelder tiltaket med pasient- og brukersikrekommuner virker det til at de har kommet 

kortere enn forventet. De fire nye pilotkommunene er alle i startfasen av arbeidet– delvis i en 

mobiliseringsfase, delvis i implementeringsfase av enkelte innsatsområder og opplæring i 

forbedringsmetodikk.  

6.3 Funn fra intervju og spørreundersøkelse  

6.3.1 Resultater av deltakelse i programmet i helsetjenestene 

I intervjuene er det en generell tilbakemelding om at programmet har vært en viktig pådriver 

for kultur- og holdningsendringer. Flere påpeker at det generelt er mer engasjement rundt 

pasientsikkerhet. En informant opplever at pasientsikkerhetsprogrammet, og muligheten til å 

jobbe med innsatsområdene, har bidratt til at ansatte diskuterer mer saklig rundt 

pasientsikkerhet og at det er i mindre grad synsing i hvordan man skal løse ulike 

problemstillinger. Videre opplever flere at programmet bidrar til et felleskap som er positivt for 

alle på avdelingene.  

Både i intervjuene og i spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om hva 

informantene/respondentene opplevde som de viktigste resultatene av deltakelse i 

programmet. I spørreundersøkelsen var dette et åpent spørsmål med fritekstsvar. De mest 

utbredte tilbakemeldingene hos spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er: 

 Økt bevissthet hos ansatte 

 Økt fokus på legemiddelgjennomgang 

 Endrede rutiner 

I spørreundersøkelsene ble det stilt spørsmål om programmet hadde ført til endring av atferd 

hos ledere og medarbeidere. Svarfordelingene på disse spørsmålene vises i grafene under.  
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«I hvilken grad har arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos ledere i din 

enhet?» 

"I hvilken grad har arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos medarbeidere i 

din enhet?" 

 

Både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten opplever respondentene at 

pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til endret adferd hos både ledere og medarbeidere. 

For ledere er det 52% i primærhelsetjenesten og 54% i spesialisthelsetjenesten som opplever 

atferdsendring hos ledere. Gjennomsnittscoren er 3,6 i begge helsetjenestene. På spørsmål om 

medarbeidere har endret adferd er gjennomsnittscore 3,5 i primærhelsetjenesten og 3,4 i 

Figur 26. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten på 

spørsmålet «I hvilken grad har arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos ledere i ditt 

sykehus/helseforetak/virksomhet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

 

Figur 27. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

på spørsmålet «I hvilken grad har arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos medarbeidere i 

din enhet/virksomhet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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spesialisthelsetjenesten. Det er en liten variasjon mellom de regionale helseforetakene hvor 

høyeste gjennomsnittscore er 3,6 og laveste gjennomsnittscore er 3,3.  

Fra intervjuene kommer det fram at pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til å engasjere 

ansatte i en større grad enn før. Programmet har bidratt til å tilrettelegge for bedre arenaer for 

læring og gode, faglige diskusjoner. En respondent fra primærhelsetjenesten trekker fram 

viktigheten av å starte arbeidet med programmet i det små for å unngå endringsmotstand. 

Starte med innsatsområder, tiltakspakker og målinger i en enkel og konkret måte gjør at 

ansatte ønsker å bli med og ikke opplever at det er for mye arbeid som skal gjøres. En annen 

generell tilbakemelding er at er ledelsesforankringen avgjørende. For å få med ansatte må 

ledere opptre som veiledere og motivatorer.  

I spørreundersøkelsene ble det stilt spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever at 

programmet bidrar til at pasientsikkerhet står høyt på dagsorden i sin enhet/virksomhet. 

Svarfordelingen vises i grafen under. 

«I hvilken grad bidrar pasientsikkerhetsprogrammet til at pasientsikkerhet står høyt på dagsordenen i din 

enhet/virksomhet?» 

Rundt 60% i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten opplever at 

pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til at pasientsikkerhet står høyt på dagsordenen i 

deres enhet. Gjennomsnittscoren for primærhelsetjenesten er 3,6 og i spesialisthelsetjenesten 

3,7. I forhold til de regionale helseforetakene varierer gjennomsnittscoren mellom 3,5 og 3,9. 

Mellom ledernivå har nivå 2-ledere en gjennomsnittscore på 3,7 og nivå 5-leder har en 

gjennomsnittscore på 3,9. Dette er forskjellig fra 2016 hvor gjennomsnittscoren var høyere jo 

høyere ledernivå som svarte.  

Figur 28. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

spørsmålet «I hvilken grad bidrar pasientsikkerhetsprogrammet til at pasientsikkerhet står høyt på dagsorden i din 

enhet/virksomhet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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Det ble også stilt spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever at aktiviteter i regi av 

pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til økt pasientsikkerhet. Svarfordelingen vises i grafen 

under.  

"I hvilken grad opplever du at aktiviteter i regi av pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til økt 

pasientsikkerhet i din enhet?" 

Majoriteten i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten opplever at aktiviteter i 

regi av pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til økt pasientsikkerhet. Gjennomsnittscore for 

primærhelsetjenesten er 3,6 og i spesialisthelsetjenesten 3,4. Mellom de regionale 

helseforetakene varierer gjennomsnittscoren fra 3,2 til 3,7 (ekskl. vet ikke). Det er liten 

variasjon mellom ledernivåene.  

Figur 29. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for hhv. primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

for spørsmålet «I hvilken grad opplever du at aktiviteter i regi av pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til økt 

pasientsikkerhet i din enhet/virksomhet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 
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Figur 30. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for de regionale helseforetakene ved spørsmålet «I 

hvilken grad opplever du at aktiviteter i regi av pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til økt pasientsikkerhet i 

din enhet/virksomhet?» Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Ser man på de enkelte helseforetakene/sykehusene (som har flere enn 20 respondenter) 

varierer gjennomsnittscoren (ekskl. vet ikke) mellom helseforetakene/sykehusene fra 2,8 til 

4,0.  

Helseforetak (m/ over 20 
respondenter) 1 2 3 4 5 Vet ikke 

Akershus universitetssykehus HF 11 % 11 % 36 % 18 % 11 % 14 % 

Helse Møre og Romsdal HF 3 % 7 % 31 % 21 % 10 % 28 % 

Helse Nord-Trøndelag HF 0 % 4 % 17 % 43 % 13 % 22 % 

Helse Stavanger HF 0 % 9 % 13 % 39 % 26 % 13 % 

Oslo universitetssykehus HF 15 % 7 % 27 % 18 % 4 % 29 % 

St. Olavs HF 2 % 8 % 12 % 48 % 13 % 17 % 

Sykehuset i Østfold HF 14 % 5 % 38 % 19 % 10 % 14 % 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 12 % 4 % 23 % 38 % 12 % 12 % 

Vestre Viken HF 0 % 9 % 18 % 45 % 23 % 5 % 

Tabell 1. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) for helseforetak med flere enn 20 respondenter. 

Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

6.3.2 Hindringer for at programmet ikke når målsetningene 

Når det gjelder utfordringer knyttet til programmet og hindringer for måloppnåelse er det 

mange av de samme tilbakemeldingene som kommer fram, både i intervjuene og i 

spørreundersøkelsene, og fra ansatte i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten.  

I spørreundersøkelsene ble følgende spørsmål stilt, med åpen svarmulighet: Hva er de største 

hindringene for at aktiviteter som skjer i regi av pasientsikkerhetsprogrammet skal føre til økt 

pasientsikkerhet? Hindringene som trekkes fram kan deles inn i følgende kategorier: 
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 Mangel på ressurser 

 Svak lederforankring  

 Frivillig å delta (kommune) 

Mangel på ressurser synes både gjennom de åpne kategorispørsmålene i 

spørreundersøkelsen og ved intervjuene å være den største hindringen, noe som også var 

antagelsen ved følgeevalueringen i 2016. For både spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten er det knappe ressurser som gjør at aktiviteter i regi av 

pasientsikkerhetsprogrammet nedprioriteres. Informantene i intervjuene nevner problemer 

med bemanning når de skal sende ansatte på læringsnettverk og knapphet på tid i hverdagen 

påpekes. Spesielt virker det som at knapphet på tid og ressurser påvirker måling og 

registrering i stor grad. Informantene påpeker at det er vanskelig å gjennomføre god 

rapportering når de er under et høyt tidspress på andre arbeidsoppgaver og dermed blir 

eksempelvis måling og rapportering nedprioritert.  

Svak forankring er også en sentral hindring i år. Dette gjelder i hovedsak lederforankring, 

men også forankring og involvering av leger. Uten god lederforankring opplever informantene 

at programmet ikke blir godt prioritert og dermed vil det ikke bli bygd varige strukturer rundt 

programmet. En informant i spesialisthelsetjenesten opplever at ansatte føler seg frustrerte 

siden de stadig får krav til nye innsatsområder som skal implementeres og videre et økende 

krav rapportering, men at dette blir overlatt til hver enkelt seksjon uten at noen følger opp. 

Det er en felles oppfatning at programmet er dårlig forankret hos leger da de er lite engasjert, 

deltar i liten grad på læringsnettverk og er generelt lite opplyst og involvert.  

Frivillig deltagelse i programmet i kommunene trekkes frem av respondentene som et 

hinder for utbredelse i kommunene.  

6.3.3 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er et overordnet prinsipp for programmet, men som i 2016 oppleves det 

vanskelig å få til i praksis. Spørsmålet om brukermedvirkning ble i årets spørreundersøkelse 

omformulert fra «I hvilken grad involveres pasientene/brukerne i pasientsikkerhetsarbeidet i 

din enhet?» til «I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke 

brukermedvirkningen i din enhet?». I og med at programmet har i oppgave å styrke 

brukermedvirkningen i helse- og omsorgstjenesten ble spørsmålet omformulert for å antyde 

om programmet har bidratt til å styrke brukermedvirkningen. 

Rundt 29% i primærhelsetjenesten og 22% i spesialisthelsetjenesten opplever at 

pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til å styrke brukermedvirkningen i deres enhet. 

Prosentvis som har svart vet ikke er høy i begge helsetjenestene.  
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«I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke brukermedvirkningen i din enhet?» 

Flere informanter, både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gir 

tilbakemeldinger om at de involverer pasienter/brukere i pasientsikkerhetsarbeid. Dette 

gjennom å ha samtaler med pasientene, en innledende samtale når de ankommer 

helsetjenesten og eventuelt en samtale ved utskriving. Etter første samtale med pasienten blir 

det i flere tilfeller utviklet en tiltaksplan basert på samtaler med pårørende, pasienten og 

behov. En informant i primærhelsetjenesten påpeker viktigheten med å benytte 

primærkontakten for å bedre brukermedvirkningen på avdelingen.  

Pasientsikkerhetsprogrammet har tre verktøy som kan bidra til å styrke brukermedvirkning i 

pasientsikkerhetsarbeid: Bare spør, Visittstolen og I pasientens fotspor. Det bør bemerkes at 

Bare spør og Visittstolen har vært på prøvestadiet, og ikke er iverksatt i full skala. Likeledes at 

I pasientens fotspor primært er et tiltak for ledere til å innhente informasjon og ikke spesielt 

rettet mot brukermedvirkning.  

I spørreundersøkelsen spurte vi om i hvilken grad respondentene tar i bruk disse verktøyene. 

Figuren under viser at alle verktøyene i liten grad benyttes. For primærhelsetjenesten er 

gjennomsnittscoren for «bare spør» 2,1, «visittstolen», 1,8 og «i pasientens fotspor» 1,9. I 

spesialisthelsetjenesten benyttes verktøyene også i liten grad. Gjennomsnittscore er 2,4 for 

«bare spør», 1,6 «visittstolen», og 1,5 «i pasientens fotspor». Antall respondenter som har 

svart vet ikke er også betydelig.  

Figur 31. Frekvensfordeling (prosent av antall respondenter) fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for 

spørsmålet «I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke brukermedvirkningen i din enhet?» 

Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 



 

61  

6.4 Resultater fra Global Trigger Tool 

Pasientsikkerhetsprogrammets dashboard viser blant annet resultater av Global Trigger Tool 

undersøkelser23. Dette benyttes om ett mål på pasientsikkerheten. Grafen under viser 

utviklingen i prosentandel innleggelser med pasientskader i perioden 2010-2016.  

Det er verdt å merke seg at ved journalundersøkelser med GTT skilles det ikke mellom 

pasientskader som oppstår på grunn av feil og pasientskader som ikke kan unngås, for 

eksempel på grunn av høy risiko forbundet med behandlingen. Selv om metoden kan være 

egnet til å kartlegge omfanget av pasientskader over tid, er det følgelig krevende å trekke en 

entydig konklusjon om hva den observerte reduksjonen skyldes. Dette vil gjelde uavhengig av 

om en trenden er statistisk signifikant eller ikke. 

GTT viser ingen store endringer siden følgeevalueringen i 2016 og har hatt en lik utvikling de 

siste årene.  

Selv om dataene viser en nedgang i antall pasientskader i perioden kan man ikke vite om dette 

skyldes programmet, tilfeldig variasjon eller andre årsaker. Eksempelvis kan en mulig 

hypotese være samhandlingsreformen og tidligere utskriving av pasienter fra sykehus, hvor 

skaden først oppdages etter at pasienten er utskrevet.  

                                           

23 https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/HtmlViewer.ashx?Dd_ContentId=ce8963e8-9fea-432a-b431-
302c2a06409d&Dd_ContentType=Dashboard (lastet ned 22.mai 2017) 

https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/HtmlViewer.ashx?Dd_ContentId=ce8963e8-9fea-432a-b431-302c2a06409d&Dd_ContentType=Dashboard
https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/HtmlViewer.ashx?Dd_ContentId=ce8963e8-9fea-432a-b431-302c2a06409d&Dd_ContentType=Dashboard
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Figur 32. Prosentandel innleggelser med pasientskader fra 2010–2016. Kilde: https://statistikk-

test.helsedirektoratet.no/HtmlViewer.ashx?Dd_ContentId=ce8963e8-9fea-432a-b431-

302c2a06409d&Dd_ContentType=Dashboard, hentet 09.02.2016 

6.5 Tønsberg som pilotkommune «I trygge hender 24-7» 

Som første kommune i Norge var Tønsberg kommune første pilotprosjektet «I trygge 24-7 – 

Pasient- og brukersikker kommune». Prosjektet har en forventet tidsperiode fra 1.1.2015 til 

31.12.2018, dvs. ut perioden for pasientsikkerhetsprogrammet. På sikt er planen at flere 

kommuner skal lære av Tønsberg og bidra med flere erfaringer i arbeidet med å implementere 

pasientsikkerhetsprogrammet. Tønsberg kommune vil da være en ressurskommune for deling 

av sine erfaringer. I perioden fram til 2017 skulle prosjektet fokusere på å teste ut og skaffe 

erfaringer i Tønsberg. Etter dette spre erfaringer til 4 nye kommuner. I utgangspunktet var det 

tiltenkt at etter de fire nye pasient- og brukersikre kommunene skulle programmet starte nytt 

prosjekt med 20 pasient- og brukersikre kommuner. Relativt tidlig i arbeidet med Tønsberg så 

man at dette var urealistisk, og er dermed ikke lenger en målsetning.  

Dette kapittelet redegjør for nye erfaringer de har så langt, etter siste følgeevaluering i 2016. 

Hovedfokuset ligger i arbeidsmetoder og prosesser, på et operativt nivå og informantene er fra 

sykehjem og hjemmetjeneste i Tønsberg.  

Informantene opplever at det er har skjedd en endring i tankesettet rundt forbedringsarbeid. 

På et overordnet nivå er det blitt mer systematikk rundt forbedringsarbeid og pasientsikkerhet 

generelt. Likevel oppleves forbedringsarbeid som komplekst for ansatte flest. For å sørge for at 

forbedringsarbeid er i fokus sier en informant at de arbeider med forbedringsmetodikk i en 

veldig enkel og konkret måte for å ikke skape motstand og negativitet hos ansatte. 
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For å bygge varige strukturer rundt pasientsikkerhet har Tønsberg kommune startet med 

tverrfaglige team i legemiddelgjennomgang på tvers av sykehjemmene i. Teamene møtes et 

par ganger i året. Videre er det tenkt å starte med egen undervisning, men dette er ikke 

påbegynt. Avdelingsledere ved sykehjem er sterkt involvert i pasientsikkerhetsarbeid og 

sykepleiere får kompetanseutvikling blant annet gjennom undervisningsopplegget «Open 

School».  

En informant påpeker at de inkluderer brukere i pasientsikkerhetsarbeid gjennom «hva er 

viktig for deg?». Denne fungerer som en kvalitetssikrer på sykehjemmet og er en 

bevisstgjøring for ansatte at brukeren er i sentrum. For å øke fokuset på brukermedvirkning 

påpeker informanten at ansatte trenger mer kompetanse i hvordan arbeide med 

brukermedvirkning.  

Det mest virkningsfulle tiltaket som informantene trekker frem er å utpeke tidlig hvilke ansatte 

som man bør ha med i oppstartsfasen av pasient- og brukersikker kommune. Det er nødvendig 

med mennesker som har stor påvirkningskraft og som har et ønske om å bidra. Videre påpeker 

informantene at man bør samarbeide i tverrfaglige team og snakke åpent om hva som 

forventes. Forankring hos ledere er essensielt og ledere bør veilede og motivere ansatte.  

6.6 De nye pasient- og brukersikre kommunene 

Høsten 2016 ble fire nye kommuner faset inn som pilotkommuner for pasient- og brukersikker 

kommune. I pasient- og brukersikker kommune skal det jobbes med pasientsikkerhet i alle 

ledd, fra ledelsen i kommunen og ut i tjenestene. De nye pilotkommunene er Lier kommune, 

Karmøy kommune, Vestvågøy kommune og Smøla kommune24.  

De nye pilotkommunene er alle i startfasen av arbeidet– delvis i en mobiliseringsfase, delvis i 

implementeringsfase av enkelte innsatsområder og opplæring i forbedringsmetodikk.  

Samtlige av pilotkommunene opplever at det er et overgripende ansvar å være piloter for den 

nye fasen med pasient- og brukersikker kommune. Å jobbe med innsatsområdene og 

tiltakspakkene oppleves ikke av enkelte kommuner å være den største utfordringen, men flere 

vektlegger at det er det organisatoriske som er vanskelig. En informant fra Smøla kommune 

påpeker at det er essensielt at kommuneledelsen deltar i arbeidet med pasient- og 

brukersikker kommune for å skape et felleskap og et samlet fokus i hele kommunen. 

Informanten fra Smøla oppfatter at kommunalsjefen har vært delaktig og engasjert i arbeidet 

som skal gjøres i årene fremover, noe som er en motiverende faktor for helsepersonell i 

kommunen. Vestvågøy kommune opplever at de fortsatt er i startfasen. Helsepersonell i 

kommunen er klar over at Vestvågøy er blitt med i prosjektet. I Vestvågøy er det ønske om 

                                           

24 http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/i-kommunene (lastet ned 22. mai 2016) 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/i-kommunene
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mer forankring med fremdriftsplan som inkluderer forventninger og tiltak til sykehjem og 

hjemmetjeneste.  

Både Lier og Karmøy kommune nevner prosjektgruppe for pasient- og brukersikker kommune 

som et viktig organ for deres arbeid med pilot. Lier kommune har opprettet en egen 

ressursgruppe som består av ansatte fra hver avdeling. Ressursgruppen har jevnlige møter og 

statusoppdateringer med prosjektleder. Smøla kommune forteller at de har gitt en 

avdelingsleder for sykehjem og en for hjemmetjenesten ansvaret for oppfølgingen av 

pasientsikkerhetsarbeidet. I tillegg har de utlyst en stilling som fagutviklingssykepleier ved 

sykehjemmet, og det er tiltenkt at det samme skal gjøres i hjemmetjenesten. Hensikten med å 

ha en fagutviklingssykepleier for sykehjem og hjemmetjeneste er for å minske spennet mellom 

de ulike stillingskategoriene og videre ha et fokus på fag og kompetanse. Vestvågøy kommune 

har ledersamlinger innad i kommunen hvor enhetsledere samles en gang i uken, samt 

ledermøter en gang i måned hvor det involveres flere enn kun enhetsledere. Informanten 

påpeker at dette er en viktig arena for arbeidet med pasient- og brukersikker kommune.  

I forhold til arbeidsprosesser har samtlige pilotkommuner satt i gang arbeid knyttet til 

innsatsområder og tiltakspakker. Vestvågøy ser ut til å fokusere på riktig legemiddelbruk i 

sykehjem og hjemmetjeneste og samstemming av legemiddellister, og dette arbeidet startet 

de med før de ble en pilotkommune. For samstemming av legemiddellister og 

legemiddelgjennomgang har de en gjennomgang med farmasøyt to ganger i året, og 

farmasøyten opplever at det er en klar oppfølging av legemiddelbehandlingen. Lier kommune 

gir tilbakemelding om at de har startet arbeidet med legemiddelgjennomgang og at det gjøres 

målinger på dette. Informanten nevner videre at de arbeider med ernæring, men at nå som de 

er blitt en pilotkommune skal dette arbeidet settes i system. Neste innsatsområde som skal 

starte er forebygging av fall. I Smøla startet de med forebygging av fall januar 2017 og det 

foregår målinger på området. Det var 6 fall i januar, 4 i februar, 2 i mars og 0 fall i april. 

Ernæring vil bli startet i mai. Smøla påpeker at erfaringer fra sykehjem i andre kommunerhar 

vist at det er vanskelig å forebygge fall. Videre sier informanten at grunnen til at de har 

oppnådd resultater er at hver enkelt ansatt setter seg inn i problemstillingen til pasienten og 

finner fram til hvorfor fall forekommer. I Karmøy kommune er det en oppfatning om at 

innsatsområdene og tiltakspakkene er i en viss grad vanskelig å implementere. Tidlig 

oppdagelse av forverret tilstand er startet på ved ett sykehjem i Karmøy, og forebygging og 

behandling av underernæring på ett sykehjem. Informanten påpeker at noe av grunnen til at 

innsatsområdene og tiltakspakkene er vanskelige er at ansatte har for dårlig basiskunnskap 

om temaene som innsatsområdene dekker.  

Forbedringsmetodikk oppleves av samtlige kommuner som et viktig, men komplekst tema.  

Flere informanter i pilotkommunene har tatt i bruk tavler og bruken av tavler har bidratt til å 
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skape en felles arena for diskusjon og et bedre fellesskap. Forbedringskompetanse hos hver 

enkelt ansatt anses som viktig, men flere fremhever viktigheten av å forenkle 

forbedringsmetodikken slik at det ikke blir for overveldende for personalet.  

For å fremme brukermedvirkning, og arbeide med pasientsikkerhet generelt, påpeker Smøla 

og Lier kommune at sterkere involvering av primærkontakt er viktig. I Smøla har sykehjemmet 

redefinert rollen til primærkontakten hvor primærkontakten for pasienten er ansvarlig for å ha 

jevnlige pårørendesamtaler sammen med lege. I Lier kommune er primærkontaktene for 

pasientene med på legemiddelgjennomgangen og gjennom dette har kontaktene fått mer 

eierskap til pasientsikkerhetsarbeidet i avdelingene.   

Det er et felles ønske om mer erfaringsutveksling mellom kommunene og med Tønsberg25. 

Informanten i Vestvågøy påpeker at det er viktig å forstå hva Tønsberg har gjort høyt oppe i 

systemet slik at de kan benytte seg av dette i Vestvågøy også. Flere informanter opplever at 

det kan være vanskelig å veksle erfaringer uten at sekretariatet eller noen fra det nasjonale 

programmet er med.  

 

                                           

25 På intervjutidspunktet hadde det ikke vært møte med alle pilotkommunene, men i etterkant har det vært 
gjennomført en samling 



 

66  

7. Samlet vurdering og anbefalinger for videre 

arbeid 

I dette kapitlet foretas en samlet vurdering av pasientsikkerhetsprogrammet basert på de funn 

og analyser som er presentert i rapporten. Det legges vekt på programmets utvikling på de 

parametere som vurderes å være viktige for at programmet skal kunne oppfylle sine 

målsetninger (rammebetingelser, strukturer, prosesser og arbeidsmåter). I denne 

delevalueringer er særlig programmets strukturer, prosesser og arbeidsmåter vurdert. 

Anbefalingene som gis er grunnlagt i disse vurderingene og spesielt rettet inn mot å gi innspill 

til justeringer av programmet, slik at programmet i størst mulig grad kan oppnå sine mål om å 

redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge.  

Den foreliggende delevalueringen stadfester inntrykket av at pasientsikkerhetsprogrammet 

allerede har kommet langt og fått til mye. Det legges ned stor innsats for å bedre 

pasientsikkerheten i kommuner og sykehus. Samtidig er programmets målsetninger ambisiøse, 

og det er fremdeles et stykke igjen før målsetningene kan sies å være oppnådd.  

På overordnet nivå viser årets evaluering at det kun er små endringer sammenlignet med 

evalueringen fra 2016. Dette tilsier at det kreves en ekstraordinær innsats fra aktørene i 

programmet for at målsetningene skal kunne innfris.  

Programmet går nå inn i en avsluttende fase, hvor det er nødvendig å ta stilling til hvordan 

pasientsikkerhetsarbeidet i primær- og spesialisthelsetjenesten skal videreføres etter 

programmets avslutning. Flere av anbefalingene er derfor rettet inn mot dette.  

7.1 Overordnet styring av programmet 

Pasientsikkerhetsprogrammet er en stor nasjonal satsning på pasientsikkerhet. Sett i forhold til 

programmets målsetninger om implementering og spredning, kan programmet likevel sies å 

ha begrenset tilgang på ressurser. I 2016 ble det foretatt en revidering av 

pasientsikkerhetsprogrammets strategi som innebar en konsentrering av innsatsen og en 

overføring av perifere oppgaver til organer utenfor selve programmet. Tilbakemeldingene fra 

informantene tyder på at disse grepene har bidratt positivt til å styrke den overordnede 

styringen av programmet. Programmet synes nå å ha funnet en balanse mellom sentral styring 

og lokal tilpasning som aktørene i programmet er tilfredse med.  

Graden av lederforankring synes å være viktig årsak til at enkelte sykehus/kommuner gjør det 

bedre enn andre. En vurdering er at programmet bør satse mer på lokal lederforankring. 

Generell lederforankring oppleves å være et viktig, men også å fokusere mer på forankring hos 
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lavere ledernivå for å sørge for at det etableres varige strukturer helt ned til det ledernivået 

som arbeider nærmest pasientene.  

Erfaringene fra flere andre nasjonale program og satsinger er at interessen for arbeidet dabber 

av når programperioden nærmer seg slutten. Engasjementet som preget de første fasene av 

arbeidet er ikke lenger like sterkt, og det kan ha kommet nye, konkurrerende initiativ som 

betraktes som mer spennende. Denne evalueringen framhever at 

pasientsikkerhetsprogrammet har et stykke igjen til mål. Gitt at programmet har begrensede 

ressurser vil graden av måloppnåelse i stor grad avhenge av at pasientsikkerhetsarbeidet har 

høy prioritet i sykehus og kommuner i resten av programperioden. Dette krever at 

representantene i programmets øverste organ (styringsgruppen) gjør tydelige prioriteringer i 

egen virksomhet som bidrar til at programmets målsetninger kan oppnås. For 

kommunesektorens vedkommende kreves det i tillegg en styrking av USHTenes rolle i 

programmet og en bedre samordning med fylkesmennenes rådgivings- og tilsynsfunksjon.  

Anbefalinger: 

 For å oppnå pasientsikkerhetsprogrammets målsetninger bør innsatser i regi 

av programmet prioriteres høyt i resten av programperioden 

 Programmet bør satse mer på lokal lederforankring  

 Sekretariatet, KS, USHTene og fylkesmennene bør koordinere sin innsats 

bedre, slik at kommunene opplever at de blir stilt overfor likelydende krav og 

samtidig får hjelp til å arbeide bedre med pasientsikkerhet 

 

7.2 Organisering av programmet og videreføring av pasientsikkerhetsarbeidet 

Pasientsikkerhetsprogrammets organisering synes å ha «satt seg» og det er få 

tilbakemeldinger om uklarheter i roller og ansvar.  

I spesialisthelsetjenesten spiller regionale og lokale programledere en svært viktig rolle i 

videreformidling av informasjon til, og etterspørsel etter resultater fra foretakene. Det synes å 

være behov for at disse funksjonene videreføres i en eller annen form når programmet 

avsluttes. 

Det er høye forventninger til hva sekretariatet skal bidra med. Sekretariatets arbeidsmengde 

og tilhørende kapasitetsutfordringer er fremdeles et tema blant de som samarbeider tettest 

med sekretariatet. I forbindelse med revideringen av programmets strategi ble det gjort 

prioriteringer med sikte på å konsentrere sekretariatets innsats om utvikling og daglig drift av 

programmet på nasjonalt nivå.  
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Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester spiller en viktig rolle i spredning av 

programmet til kommunale helse- og omsorgstjenester, men vurderes å ha for liten legitimitet 

til å initiere og følge opp pasientsikkerhetsarbeidet i den enkelte kommune. Det bør vurderes 

tiltak for å underbygge og styrke USHTenes rolle i programmet. 

I løpet av det siste året er fire nye pasient- og brukersikre kommuner kommet til. Disse er nå i 

ferd med å rigge sin organisasjon for å oppfylle sitt mandat. Da disse kommunene er av ulik 

størrelse og har organisert helse- og omsorgstilbudet forskjellig, vil deres erfaringer med 

organiseringen av pasientsikkerhetsarbeidet ha stor overføringsverdi til andre kommuner. 

Erfaringene fra de pasient- og brukersikre kommunene bør derfor innhentes og systematiseres 

så snart det er snakk om reelle erfaringer som andre kommuner kan ha nytte av å vite om. 

Når det gjelder etablering av varige strukturer for videreføring av pasientsikkerhetsarbeidet i 

egen regi, vil de pasient og brukersikre kommunene ha kommet for kort til at det er mulig å gi 

erfaringsbaserte anbefalinger. Det er derfor behov for å avklare hvordan arbeidet med å sikre 

varige strukturer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal ivaretas etter 

pasientsikkerhetsprogrammets avslutning. 

Pasientsikkerhetsprogrammet nærmer seg en avsluttende fase. 2018 er etter planen 

programmet siste driftsår. Erfaringen fra tilsvarende program og satsinger i andre sektorer er 

at innsatsen forvitrer dersom det ikke er avklart hvordan arbeidet skal videreføres etter at 

programmet er avsluttet. I intervjuene uttrykker nå flere av informantene bekymring for 

videreføringen av pasientsikkerhetsarbeidet etter 2018. Deres vurdering er at arbeidet har 

kommet for kort, og at det ennå ikke er utviklet strukturer som er sterke nok til at de selv kan 

ivareta pasientsikkerhetsarbeidet. Det uttrykkes også forventninger til at programmet skal 

videreføres. Disse forventningene synes å påvirke sykehusenes forberedelser til å overta 

ansvaret for pasientsikkerhetsarbeidet.  

Spørsmålet om pasientsikkerhetsprogrammets framtid bør derfor ikke avventes, men avklares 

senest i begynnelsen av 2018. Dette for at eventuelle budsjettmessige konsekvenser av en 

videreføring av pasientsikkerhetsarbeidet kan tas hensyn til i budsjettprosessene for 2019. I 

den forbindelse bør det også tas stilling til graden av nasjonal styring og hvilke regionale og 

lokale funksjoner som bør videreføres for å sikre at pasientsikkerhet fremdeles skal stå høyt på 

dagsorden. Dersom opparbeidet kompetanse på pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid 

fremdeles skal samles i et «kraftsentrum», må dette avklares tidlig for å unngå at 

medarbeidere som innehar denne kompetansen søker seg til andre stillinger.    

Som i fjorårets evaluering oppgir flere respondenter at leger har mindre kjennskap til 

programmet enn sykepleiere. Det antas at årsakene til dette kan være at innsatsområdene og 

tiltakspakkene er pleierettet og at legene er lite representert i læringsnettverk. Samtidig 

påpekes at det er vanskelig å lykkes med pasientsikkerhetsarbeidet dersom legene ikke deltar 
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aktivt. Det bør derfor vurderes ytterligere tiltak for å engasjere legene i 

pasientsikkerhetsarbeidet. 

Anbefalinger:  

 Det bør vurderes tiltak for å spisse sekretariatets innsats slik at denne i størst 

mulig grad kan rettes mot utvikling og daglig drift av programmet på nasjonalt 

nivå  

 Sekretariatet bør være raskt ute med å innhente erfaringene fra de pasient- og 

brukersikre kommunene, slik at dette kommer andre kommuner til gode før 

programmet avsluttes  

 Det bør avklares hvordan pasientsikkerhetsarbeidet skal videreføres etter 

2018, herunder 

o Graden av nasjonal styring og hvilke regionale og lokale funksjoner som 

bør videreføres 

o Hvordan arbeidet med å sikre varige strukturer i de kommunale helse- 

og omsorgstjenestene skal ivaretas  

o Hvilken rolle USHTene skal ha pasientsikkerhetsarbeidet og hvilke grep 

som kan gjøres for å øke deres legitimitet i dette arbeidet 

o Hvilke krav eller forventninger som bør stilles til sykehus og kommuner 

etter at programmet er avsluttet  

o Budsjettmessige konsekvenser som bør inkluderes i de respektive 

virksomhetenes budsjettprosesser for 2019 

o Hvordan opparbeidet kompetanse på pasientsikkerhets- og 

forbedringsarbeid skal opprettholdes og videreutvikles etter at 

programmet er avsluttet  

 Det bør vurderes ytterligere tiltak for å engasjere legene bedre i 

pasientsikkerhetsarbeidet  

7.3 Innsatsområder og målinger 

I all hovedsak er det bred oppslutning om innsatsområdene og tilhørende tiltakspakker. I årets 

evaluering uttrykkes større tilfredshet med hvordan tiltakspakkene fungerer, og det kan se ut 

til at arbeidet med å tilpasse tiltakspakkene til de kommunale helse- og omsorgstjenestene har 

hatt positiv innvirkning.  

En gjennomgående tilbakemelding i årets evaluering er at det er svært krevende å jobbe med 

flere innsatsområder samtidig. Introduksjonen av nye innsatsområder har vært ønsket og 

etterspurt, men det kan se ut til at dette har ført til en overbelastning i enheter og 

virksomheter. Arbeidet med innsatsområder og tiltakspakker som ble innført tidligere har ennå 

ikke har «satt seg» skikkelig, slik at det blir ekstra utfordrende å skulle implementere nye 
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innsatsområder. Tilbakemeldingene om overbelastning i enheter og virksomheter som arbeider 

med flere innsatsområder samtidig, tyder på at det bør utvises klokskap hos ledelsen når det 

gjelder å komme i gang med nye innsatsområder.  

En annen gjennomgående tilbakemelding i årets evaluering er utfordringene knyttet til måling. 

De gjennomførte dybdeintervjuene (med ledere på enhets-/avdelingsnivå) forsterker 

inntrykket av at målingenes plass i forbedringsmetodikken ikke er godt nok kommunisert 

og/eller ikke godt nok forstått. Blant ledere på operativt nivå (i både sykehus og kommuner) 

oppleves målinger som rapporteringskrav snarere enn et viktig element i prosessen med å øke 

pasientsikkerheten. Dette kan ha sammenheng med at flere innsatsområder er under 

implementering, og at den samlede arbeidsmengden knyttet til målinger har økt. Alle de 

negative tilbakemeldingene som er knyttet til «måling» tilsier at det er behov for å tydeliggjøre 

hva som er hensikten med å måle utvikling, og hvilken betydning måling har i 

forbedringsmetodikken.  

Fra evaluators side påpekes det at manglende forståelse for målingens plass i 

forbedringsmetodikken kan ha sammenheng med manglende bruk av målingene som 

styringsredskap i eget sykehus/egen kommune. Dersom medarbeiderne ikke opplever at 

resultater fra målinger benyttes for å korrigere kurs, kan det virke demotiverende å bruke så 

mye tid på å legge inn grunnlagsdata. Dette taler for at økt bruk av målinger som 

styringsinformasjon i seg selv kan bidra til å heve motivasjonen for å gjøre «skrivebordsdelen» 

av pasientsikkerhetsarbeidet.    

Mulighetene til å integrere registreringer knyttet til måling av pasientsikkerhet med elektronisk 

pasientjournal (EPJ) og kommunenes fagsystemer presenteres som en åpenbar løsning for å 

gjøre målinger til en naturlig del av det daglige virket i enheter og virksomheter. Det pågår nå 

et digitalt løft i store deler av offentlig sektor. Statlige og kommunale aktører og leverandørene 

synes i større grad enn tidligere å være villige til å «løfte i flokk». Dette åpner for innovasjon 

og nye løsninger for integrasjon av alle de ulike applikasjonene som helsepersonell benytter 

daglig.  

Sekretariatet har fått i oppgave å utvikle et «dashboard» for den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, tilsvarende det dashboardet som er utviklet for spesialisthelsetjenesten. For 

å sikre at dashboardet tas i bruk, og får en tilleggsverdi for kommuner som arbeider med 

pasientsikkerhet, bør indikatorene som inkluderes i dashboardet sees i sammenheng med 

indikatorer som allerede er i bruk. En kobling til kommunebarometeret og den publisitet som 

resultater fra barometeret får, kan også bidra til økt oppmerksomhet om 

pasientsikkerhetsarbeidet i kommunesektoren.  
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Anbefalinger: 

 Programmet bør utarbeide anbefalinger om hvor mange tiltakspakker det er 

tilrådelig å arbeide med på samme tid og hvilke tiltakspakker som enklest lar 

seg kombinere 

 Det bør det vurderes hvilke forenklinger som kan gjøres for enheter som 

arbeider med flere tiltakspakker, slik at det samlede omfanget blir 

overkommelig  

 Det er behov for å styrke kompetansen om bruk av måling i forbedringsarbeid 

på alle nivå i både spesialist – og primærhelsetjenesten. Dette bør være en 

prioritert oppgave for sekretariatet i de siste fasene av programperioden 

 Programmets organer, og styringsgruppen i særdeleshet, bør fremme bruken 

av målinger som styringsdata i kommuner og sykehus  

 Mulighetene for å integrere registreringer knyttet til måling av 

pasientsikkerhet med elektronisk pasientjournal (EPJ) og 

primærhelsetjenestens fagprogrammer bør utredes.  

 Dashboardet for den kommunale helse og omsorgstjenesten bør inkludere 

indikatorer som allerede er i bruk og kobles til kommunebarometeret 

7.4 Integrering av prinsipper 

Etter revideringen av strategien har pasientsikkerhetsprogrammet nå tre overordnede 

prinsipper:  

 Programmet er til for pasientene og brukerne. Brukermedvirkning skal være en naturlig 

del av alle aktiviteter i programmet. 

 Programmet skal legge til rette for at det bygges og videreutvikles lokal kompetanse i 

pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

 Programmet skal bidra til at ny og eksisterende kunnskap og forskning blir en del av 

daglige rutiner og praksis. 

I 2016- evalueringen ble det påpekt at brukerorientering var lite framtredende i programmet. 

Som en følge av dette ble det gjort flere tiltak; begrepsbruken er endret fra brukerorientering 

til brukermedvirkning, programmets styringsgruppe er utvidet med enda en 

brukerrepresentant og sekretariatet har satt av ressurser som skal jobbe spesifikt med 

brukermedvirkning. Dette vurderes å være tiltak som framhever at programmet er til for 

pasientene og brukerne.  
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Tilbakemeldingene fra informantene er fremdeles at det oppleves vanskelig å lykkes med 

brukermedvirkningen ute i kommuner og sykehus, spesielt på individnivå. Erfaringer fra andre 

satsninger hvor brukermedvirkning har vært et sentralt prinsipp, er at små, humoristiske 

filmsnutter kan være et egnet virkemiddel. Filmene bidrar både til å framheve betydningen av 

å involvere brukerne og gir tips til hvordan dette kan gjøres i det daglige.   

Anbefaling: 

 Videreføre innsatsen for å styrke brukermedvirkningen  

 Ta i bruk nye virkemidler (eksempelvis film) for å gi den enkelte medarbeider 

tips til hvordan brukermedvirkning kan ivaretas i det daglige 
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Vedlegg 

Datagrunnlag i spørreundersøkelsen  

Respondentgruppen i spesialisthelsetjenesten  

For å innhente data ble det sendt ut mail med link til spørreundersøkelsen som de lokale 

programlederne skulle sende til ledere fra nivå 2 og nedover, i alle relevante enheter. Med 

relevante enheter menes enheter hvor det jobbes direkte med innsatsområder eller enheter 

hvor innsatsområder er relevante, men ikke arbeides med.  

Tabellen under viser oversikt over respondenter i spesialisthelsetjenesten26  

Antall respondenter per RHF og HF   

 Antall respondenter 
% av antall 

respondenter 

Helse Vest RHF 52 12% 

Helse Bergen HF 14 3% 

Helse Stavanger HF 23 5% 

Helse Fonna HF 1 0% 

Helse Førde HF 5 1% 

Haraldsplass Diakonale Sykehus  9 2% 

Helse Sør-Øst RHF 221 51% 

Vestre Viken HF 22 5% 

Sykehuset Innlandet HF 14 3% 

Akershus universitetssykehus HF 28 6% 

Sykehuset i Vestfold HF 10 2% 

Sørlandet sykehus HF 11 3% 

Sykehuset Østfold HF 21 5% 

Sunnaas sykehus HF 3 0% 

Sykehuset Telemark HF 13 3% 

Oslo universitetssykehus HF 85 20% 

Diakonhjemmet Sykehus 1 0% 

Lovisenberg Diakonale Sykehus 10 2% 

Martina Hansens Hospital 3 0% 

Helse Nord RHF 54 13% 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 26 6% 

Nordlandssykehuset HF 12 3% 

Finnmarkssykehuset 12 3% 

Helgelandssykehuset HF 4 0% 

Helse Midt-Norge RHF 104 24% 

St. Olavs Hospital HF 52 12% 

Helse Møre og Romsdal HF 29 7% 

Helse Nord-Trøndelag HF 23 5% 

Total 431 100% 

                                           

26 Private sykehus m/ avtale er lagt inn i de regionale helseforetakene de tilhører 
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Tabell 2. Oversikt over respondenter i survey i spesialisthelsetjenesten etter RHF og HF tilknytning. Kilde: 

Questback spørreundersøkelser, Deloitte 

Antall respondenter per stillingskategori   

 Antall respondenter 
% av antall 

respondenter 

Sykepleier 217 50% 

Lege 72 17% 

Administrative støttetjenester 58 13% 

Leder 55 13% 

Annet 29 7% 

Total 431 100 % 

Tabell 3. Oversikt over respondenter i spørreundersøkelsen til spesialisthelsetjenesten etter stillingskategori. I 

kategorien annet inngår blant annet psykolog, ambulansetjenester, bioingeniør, fysioterapeut og 

spesialrådgiver. Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Antall respondenter per ledernivå   

 Antall respondenter 
% av antall 

respondenter 

Nivå 2 (klinikksjef/klinikkdirektør) 49 11% 

Nivå 3 (avdelingsleder) 110 26% 

Nivå 4 (enhetsleder) 151 35% 

Nivå 5 (seksjonsleder) 121 28% 

Total 431 100 % 

Tabell 4. Oversikt over respondenter i spørreundersøkelsen til spesialisthelsetjenesten etter ledernivå. Kilde: 

Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Utvalget i den kommunale helse- og omsorgstjenesten  

For å innhente kontaktinformasjon til mottakere av spørreundersøkslene ble det sendt en 

bestilling til ledere for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester om å sende mail med 

link til deltakere på læringsnettverk, avdelingsledere ved sykehjem og hjemmetjeneste eller 

andre som er involvert i arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i kommunen.  

Tabellen under viser oversikt over utvalget i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Antall og andel respondenter per fylke  

 Antall respondenter % av antall respondenter 

Oslo  40 21% 

Akershus  14 7% 

Hordaland  42 22% 

Østfold  48 25% 

Rogaland  11 6% 

Hedmark  13 7% 

Oppland  0 0% 

Vest-Agder  0 0% 

Vestfold  6 3% 

Sogn og Fjordane  8 4% 

Møre og Romsdal  0 0% 
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Sør-Trøndelag  1 0% 

Telemark  9 5% 

Nordland  1 0% 

Buskerud  2 0% 

Aust-Agder  0 0% 

Nord-Trøndelag  0 0% 

Finnmark  0 0% 

Total 211 100% 

Tabell 5. Oversikt over respondenter i spørreundersøkelsen for den kommunale helse- og omsrogstjenesten 

etter fylke. Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

 

Antall og andel respondenter per arbeidssted 

  Antall respondenter % av utvalget 

Sykehjem 107 55% 

Hjemmetjeneste 52 27% 

USHT 6 3% 

Annet 30 15% 

Total 195 100% 

Tabell 6. Oversikt over respondenter i spørreundersøkelsen for den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

etter arbeidssted. Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Respondenter som har krysset av for annet oppgir følgende stillingskategorier: Administrasjon, 

bo- og omsorgstjenester, døgnrehabilitering, leder og tjenester for funksjonshemmede. 

Antall og andel respondenter per stillingskategori   

  Antall respondenter  % av utvalget 

Sykepleier 126 65 % 

Lege 10 5 % 

Hjelpepleier 4 2 % 

Helsefagarbeider 2 1 % 

Total 159 82 % 

Tabell 7. Oversikt over respondenter i spørreundersøkelsen for den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

etter stillingskategori. Kilde: Questback spørreundersøkelser, egen fremstilling Deloitte 

Det resterende 18% oppgir følgende stillingskategorier: leder, fysioterapeut, rådgiver, 

fagleder, vernepleier.  

 

 

 

 



Grafer fra rapporten, inndelt etter regionale helseforetak 

 

«I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammet er forankret hos ledelsen i ditt 

helseforetak?» 

 
 

«I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammets aktiviteter er koordinert med 

andre initiativ rettet mot pasientsikkerhet i din enhet?» 

 
 

 

 

 

 

 



«I hvilken grad spres lærdom fra kurs, veiledersamlinger og læringsnettverk i regi av 

pasientsikkerhetsprogrammet?» 

 

 
 

«I hvilken grad mener du at medarbeiderne i din enhet har kompetanse til å arbeide i henhold 

til forbedringsmodellen som benyttes i pasientsikkerhetsprogrammet?» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



«I hvilken grad opplever du å ha tilstrekkelig kunnskap om pasientsikkerhetsprogrammet 

(målsetninger, arbeidsmetodikk, måling og rapportering)?» 

 

 
 

«I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke brukermedvirkningen i din 

enhet?» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



«I hvilken grad benyttes forbedringsmodellen som grunnlag for forbedringen av 

pasientsikkerhet i din enhet?» 

 

 
 

«I hvilken grad har arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos 

ledere i din enhet?» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



«I hvilken grad har arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos 

medarbeidere i din enhet?» 

 
 

«I hvilken grad bidrar pasientsikkerhetsprogrammet til at pasientsikkerhet står høyt på 

dagsorden i din enhet?» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«I hvilken grad opplever du at aktiviteter i regi av pasientsikkerhetsprogrammet bidrar til økt 

pasientsikkerhet i din enhet?» 

 



 

Intervjuguide for innledende intervju – Evaluering av pasientsikkerhetsprogrammet 

 
Intervjuet er en del av følgeevalueringen av Pasientsikkerhetsprogrammet. Formålet med intervjuet er å få bedre innsikt i hvordan det arbeides med 
Pasientsikkerhetsprogrammet, og hva det er som fremmer og hemmer arbeidet med programmet.  Dette for å bidra til videreutvikling av programmet, både når det gjelder 
organisering og gjennomføring. Intervjudataene vil bli supplert med andre data og analysert i et helhetlig perspektiv. Vi behandler informasjonen konfidensielt, og vil 
anonymisere fremstillingen av funn fra intervjuene.  
 
      
 

Tema Spørsmål Svar 

Inngangsspørsmål  Kan du kort fortelle om din stilling i egen organisasjon og 
rolle i programmet? 

 Hvordan forstår du bakgrunn og formål med 
pasientsikkerhetsprogrammet? 

 

 

Rammebetingelser   

  Hvordan vurderer du forankringen av programmet på 
ulike nivåer i helsetjenesten stat og kommune? 

 I hvilken grad vurderer du at programmet er forankret 
hos ulike yrkesgrupper i helsetjenesten (eksempelvis 
leger og sykepleiere)? 

 Hva er de viktigste føringene og incentivene (faglige 
og økonomiske) for spredning og implementering? 

 I hvilken grad opplever du at programmet er integrert i 
ordinære strukturer i helsetjenesten? 

 I hvilken grad opplever du at programmet er 
koordinert opp mot eventuelle andre initiativer rettet 
mot kvalitet og sikkerhet? 

 I hvilken grad vurderer du at programmet er forankret 
i (internasjonal) forskning og erfaring? 

 Kjenner du til samarbeidet med IHI? Hvordan 
vurderer du ev. dette samarbeidet? 

 Hvordan vurderer du ressursene som sekretariatet 
har til rådighet sett opp mot oppgaver som skal 
løses? 
 

 

 

Strukturer   

  Hvordan vurderer du som de viktigste styrker og 
svakheter ved organiseringen av programmet? 

 



 Hvordan fungerer de ulike organene i programmet? 
o Styringsgruppen 
o Sekretariatet 
o Fagrådet 
o Ekspertgrupper 
o Arbeidsgrupper 

 Hvordan fungerer samarbeidet mellom sekretariatet 
og lokale og regionale programledere? 

 Hvordan fungerer samarbeidet mellom sekretariatet 
og USH/USHT? 

 Hva vurderer du som viktig for å få til godt samarbeid 
mellom programmet sentralt og regionalt/lokalt? 

 Hvordan vurderer du sammensetningen av 
kompetanse i programmet (i sekretariat og andre 
organer)? 

 Hvordan fungerer utvikling og spredning av 
kompetanse i regi av programmet? 

 Hvordan fungerer kommunikasjonslinjer i 
programmet? 

 Hvordan er det ment at programmet skal bidra til 
varige strukturer for pasientsikkerhet? 

 På hvilke måter vurderer du at programmet bidrar til 
utvikling av pasientsikkerhetskultur? 

 

Prosesser   

  Hvordan fungerer forbedringsmodellen som verktøy 
for forbedringsarbeid? 

 Benytter din organisasjon andre forbedringsverktøy? 

 Hvilke innsatsområder har kommet lengst når det 
gjelder spredning og implementering og ev. hvorfor? 

 Hva er viktige metoder og strategier for å 
implementere innsatsområdene? 

 Hvordan opplever du at tiltakspakkene fungerer? 

 Hvordan opplever du at læringsnettverkene fungerer? 

 

Resultater   

  Hva er de viktigste bidragene fra programmet til 
virksomhetene? 

 Hvordan opplever du nytten av disse leveransene? 

 Hvordan er det lokale eierskapet til 
pasientsikkerhetsarbeidet? 

 I hvilken grad vurderer du at programmet bidrar til økt 
pasientsikkerhetsarbeid lokalt? 

 Hva er eventuelt det viktigste bidraget? 

 Hva vurderes å være mest nyttig? 

 



 Hva har vært de viktigste grepene lokalt for å få til 
endringer? 

 

Avslutning   

  Oppsummert, hva vurderer du som sentrale 
utfordringer og suksessfaktorer i programmet så 
langt? 

 Hva er det viktigste som programmet har oppnådd så 
langt? 

 Hva mener du er den viktigste forbedringen som kan 
gjøres for å sikre at pasientsikkerhetsprogrammet 
oppnår sine målsetninger? 

 Hva vurderer du som viktig for å legge til rette for at 
pasientsikkerhetsarbeidet videreføres etter at 
programmet avsluttes? 
 

 

 



Intervjuguide dybdeintervju – Evaluering av Pasientsikkerhetsprogrammet 

 

Innledning til dybdeintervjuet 

Intervjuet er en del av følgeevalueringen av Pasientsikkerhetsprogrammet. Formålet med intervjuet er å få bedre innsikt i hvordan det arbeides 

med Pasientsikkerhetsprogrammet lokalt, og hva det er som fremmer og hemmer arbeidet med programmet. Dette for å bidra til videreutvikling 

av programmet, både når det gjelder organisering og gjennomføring. Intervjudataene vil bli supplert med andre data og analysert i et helhetlig 

perspektiv. Vi behandler informasjonen konfidensielt, og vil anonymisere fremstillingen av funn fra intervjuene.  

 

 

 

Tema Spørsmål Svar 

Inngangsspørsmål  Hvordan jobber dere med pasientsikkerhet, i et 
helhetlig perspektiv? 

 Har pasientsikkerhetsprogrammet ført til mer fokus 

på pasientsikkerhet og hvordan redusere 
pasientskader? 

 

 

 

Rammebetingelser   

  Hvordan er arbeidet med 
pasientsikkerhetsprogrammet organisert ved ditt 
HF/kommune? 
 

 Hva har organiseringen av arbeidet med 
pasientsikkerhetsprogrammet hatt å si for 

implementeringen av programmet? 

 

  

 

Strukturer    
 Har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til at det er 

etablert varige strukturer for pasientsikkerhet i ditt 
HF/din kommune? 

 
 Hvordan er pasientsikkerhetsprogrammet forankret i 

ledelsen i ditt HF/kommune? 

 

 Hvordan jobbes det med å sikre at strukturer 

gjennom pasientsikkerhetsprogrammet blir varig og 
blir en del av den vanlige driften? 

 

 

 

 



Prosesser   

  Hvilke innsatsområder jobber dere med i din 
enhet/avdeling? 

 
 Hvordan fungerer pasientsikkerhetsarbeidet i din 

avdeling/enhet? 

 
 Hvordan jobbes det med forbedringsarbeid i din 

enhet/avdeling? 

 
 Har du deltatt på læringsnettverk? 

 
 Hvordan måler dere arbeidet dere gjør med 

pasientsikkerhetsprogrammet? 

-  

 

Resultater    
 Hva skal til for å involvere brukere i 

pasientsikkerhetsarbeid? 
 Har dere gjort noen grep for å involvere brukerne i 

pasientsikkerhetsarbeidet 

 
 Hva er de viktigste resultatene av deltakelsen i 

programmet ved ditt HF/din kommune? 
 

 Hva har programmet bidratt med som gjorde dette 
mulig? 
 

 Hva mener du er den viktigste forbedringen som 

kan gjøres med pasientsikkerhetsprogrammet for å 
bidra til at programmet når sine målsetninger? 

 

Avslutning   

  Tilleggskommentarer/noen du opplever du ikke fikk 

gitt tilbakemelding på? 
 

 

 

 



 

Intervjuguide dybdeintervju – «Pasientsikker kommune» – Evaluering av Pasientsikkerhetsprogrammet 

 

Innledning til dybdeintervjuet 

Intervjuet er en del av følgeevalueringen av Pasientsikkerhetsprogrammet. Formålet med intervjuet er å få bedre innsikt i hvordan det arbeides 

med Pasientsikkerhetsprogrammet lokalt, og hva det er som fremmer og hemmer arbeidet med programmet. Dette for å bidra til videreutvikling 

av programmet, både når det gjelder organisering og gjennomføring. Intervjudataene vil bli supplert med andre data og analysert i et helhetlig 

perspektiv. Vi behandler informasjonen konfidensielt, og vil anonymisere fremstillingen av funn fra intervjuene.  

 

 

 

Tema Spørsmål Svar 

Innledning  Hva legger du i formålet med pasient- og brukersikker 

kommune? 

 

 Hva vet du om arbeidet med pasientsikkerhetsarbeid i 

din? 

 

 

 

Inngangsspørsmål  
 

 Hva gjør dere/hva skal dere gjøre for å sikre at det 
arbeides helhetlig med pasientsikkerhet? 
 

 Hvordan skal dere ta lærdom fra andre 
kommuner? 

 

 Hvordan arbeider/skal dere arbeide opp mot 
USHT/USH? 

 

 

 

 

Rammebetingelser   

  Hvordan er pasientsikkerhetsprogrammet 

forankret i ledelsen i din kommune? 

 

 Hvordan har/skal arbeidet med «Pasientsikker 

kommune» organiseres? 

 

 Vil både sykehjem og hjemmetjenester vektlegges 

like tungt i arbeidet med pasientsikkerhet 

framover? 

 

 



 Hvordan vil det å bli en «Pasientsikker kommune» 

ha innvirkning på medarbeidere ved 

sykehjem/hjemmetjeneste? 

 

 

Strukturer  Hvordan skal arbeidet med «Pasientsikker 

kommune» bidra til å sikre varige strukturer i 

kommunen? 

 

 Hvordan skal «Pasientsikker kommune» bidra til 

økt kompetanse og kunnskap om 

pasientsikkerhetsarbeid? 

 

 Hvordan skal dere måle utviklingen av 

pasientsikkerhet? 

 

 Om det er for tidlig å se resultater av å være 

Pasientsikker kommune – når forventer dere å si 

noe sikkert om hva dere har oppnådd? 

 

 

 

 

 

Prosesser   

  Hvilke innsatsområder jobber/skal dere jobbe med 

i ditt sykehjem/hjemmetjeneste? 

 

 Hvordan jobbes det med forbedringsarbeid i 

sykehjemmet/hjemmetjenesten? 

 

 Har du deltatt på læringsnettverk? 

 

 

Resultater  Hva er/vil bli de viktigste resultatene av å delta 

som «Pasientsikker kommune»? 

 

 Hva er den viktigste forbedringen som kan gjøres 

med pasientsikkerhetsprogrammet for å bidra til at 

dere klarer å bli en pasientsikker kommune? 

 

 



 Hva skal til for å involvere brukere i 

pasientsikkerhetsarbeid? 

 

 Har dere gjort/skal gjøre noen grep for å involvere 

brukerne i pasientsikkerhetsarbeidet? 

 

 

 Hvilke råd vil dere gi til andre kommuner som skal 

innføre «Pasientsikker kommune»? 

 

 Har dere noen innspill til forbedring for 

programmet som helhet? 

Avslutning   

  Noe du opplever du ikke fikk tilbakemelding på?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delevaluering av pasientsikkerhetsprogrammet 2017 - spesialisthelsetjenesten  

 

 

 

Velkommen til spørreundersøkelsen. 

Undersøkelsen er en del av evalueringen av pasientsikkerhetsprogrammet og gjennomføres av 

Deloitte på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

Utfyllingen tar cirka 10-15 minutter og du kan når som helst ta en pause underveis i besvarelsen. 

Dersom du lukker undersøkelsen vil du komme tilbake til det stedet du avsluttet besvarelsen neste 

gang du trykker på lenken i eposten du mottok av oss. 

Det er dessverre ikke mulig å gå tilbake og endre svarene underveis. Les derfor 

spørsmålsteksten nøye før du svarer.  

Det er mulig å få en kopi av besvarelsen sendt til din epostadresse når undersøkelsen er ferdig 

utfylt. 

 Svarene dine vil bli behandlet konfidensielt. 

 På forhånd takk for din deltakelse! 

 

 

 
Bakgrunnsinformasjon: 

2) * Hvilket helseforetak/sykehus arbeider du ved? 

Velg alternativ  

 
3) * Hvilket fagområde tilhører du? 

Somatikk 

Psykisk helsevern 

TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) 

 
4) * Hvilken stillingskategori tilhører du? 

Lege 

Sykepleier 

Administrative støttetjenester 

Annet, spesifiser:  

 
5) * Hvilket ledernivå er du på? 

Nivå 2 (klinikksjef/klinikkdirektør) 

Nivå 3 (avdelingsleder) 

Nivå 4 (enhetsleder) 

Nivå 5 (seksjonsleder) 

 
6) * Hva er ditt forhold til pasientsikkerhetsprogrammet? 

Jeg kjenner til programmet og jobber med ulike innsatsområder, tiltakspakker eller annet 

direkte relatert til programmet 

Jeg kjenner til programmet, men jobber ikke med noe direkte relatert til programmet 

Jeg kjenner ikke til programmet 

 



Når du fyller ut resten av undersøkelsen, ber vi om at gjør det ut fra dine erfaringer i den enheten 

du arbeider i til daglig. Med enhet mener vi også avdeling, klinikk og sykehus, alt avhengig av 

hvilket ledernivå du befinner deg på.  

 

Under følger noen spørsmål vi ber deg om å ta stilling til. For å svare på spørsmålene krysser du av 

på en gradert skala fra 1-5.  

1 = "I svært liten grad" 

5 = "I svært stor grad" 

 
8) * I hvilken grad opplever du å ha tilstrekkelig kunnskap om 

pasientsikkerhetsprogrammet (målsetninger, arbeidsmetodikk, måling og rapportering)? 

1  

2  

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
9) * I hvilken grad opplever du at medarbeidere i din enhet har tilstrekkelig kunnskap om 

pasientsikkerhetsprogrammet (målsetninger, arbeidsmetodikk, måling og rapportering)? 

1 

2  

3 

4 

5 

Vet ikke 

 
10) * I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammets aktiviteter er 

koordinert med andre initiativ rettet mot pasientsikkerhet i din enhet? 

1 

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
11) * I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammet er forankret hos 

ledelsen i ditt helseforetak? 

1  

2 

3 

4 

5  



Vet ikke 

 
12) * I hvilken grad opplever du at pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til å 

forankre ledelse av pasientsikkerhetsarbeid i ditt helseforetak? 

1 

2 

3 

4 

5 

Vet ikke 

 
13) Har dine ansatte deltatt på kurs eller samlinger i regi av 

Pasientsikkerhetsprogrammet? 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 
14) * I hvilken grad opplever du at deltakelse på kurs og samlinger har styrket 

pasientsikkerhetsarbeidet i din enhet? 

1 

2 

3 

4 

5 

Vet ikke 

 
15) Eventuelle kommentarer knyttet til din enhets deltakelse på kurs og seminarer: 

 

 
16) * I hvilken grad spres lærdom fra kurs, veiledersamlinger og læringsnettverk i regi av 

pasientsikkerhetsprogrammet? 

1  

2 

3 

4 

5 

Vet ikke 

I de neste spørsmålene spør vi om forbedringsmodellen. Med forbedringmodellen menes 

arbeidsmetodikken programmet bygger på med bl.a.  PDSA-sirkelen  (Plan - Do - Study - Act) for 

småskalatesting og gjentatte målinger.  

17) * I hvilken grad benyttes forbedringsmodellen som grunnlag for forbedringen av 

pasientsikkerhet i din enhet? 



1 

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
18) * I hvilken grad mener du at medarbeiderne i din enhet har kompetanse til å arbeide i 

henhold til forbedringsmodellen som benyttes i pasientsikkerhetsprogrammet? 

1 

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 

 
Ta stilling til følgende påstand:  

19) * Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet er organisert på en hensiktsmessig 

måte i min enhet. 

Helt uenig 

Delvis uenig  

Verken enig eller uenig  

Delvis enig 

Helt enig  

Vet ikke 

 

 
20) * Hvilke innsatsområder arbeides det med i din enhet? Du kan hake av for flere 

områder. 

Trygg kirurgi 

Samstemming av legemiddellister 

Behandling av hjerneslag 

Forebygging av selvmord 

Forebygging av overdosedødsfall 

Forebygging av infeksjon ved SVK 

Forebygging av trykksår 

Forebygging av fall 

Forebygging av urinveisinfeksjoner 

Ledelse av pasientsikkerhet 



Underernæring 

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

Tidlig oppdagelse av sepsis 

Vet ikke 

 

 
For å svare på spørsmålet under krysser du av på en gradert skala fra 1-5 hvor  

1 = "Tiltakspakken fungerer svært dårlig" 

5 = "Tiltakspakken fungerer svært godt" 

21) * Hvordan fungerer tiltakspakken innenfor innsatsområdene det arbeides med i din 

enhet, når det gjelder å styrke pasientsikkerheten? Dersom det ikke arbeides med et 

innsatsområde haker du av for "ikke aktuelt". 

 
1 2 3 4 5 

Ikke 

aktuelt 

Vet 

ikke 

Trygg kirurgi        

Samstemming av legemiddellister        

Behandling av hjerneslag        

Forebygging av selvmord        

Forebygging av overdosedødsfall        

Forebygging av infeksjon ved SVK        

Forebygging av trykksår        

Forebygging av fall        

Forebygging av urinveisinfeksjoner        

Ledelse av pasientsikkerhet        

Underernæring        

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand        

Tidlig oppdagelse av sepsis        

 
For å svare på spørsmålet under krysser du av på en gradert skala fra 1-5 hvor  

1 = "Målinger gjennomføres i svært liten grad" 

5 = "Målinger gjennomføres i svært stor grad" 

22) * I hvilken grad gjennomføres det målinger på innsatsområdene det arbeides det med 

i din enhet? På de innsatsområdene det ikke arbeides med haker du av for "ikke aktuelt". 

 
1 2 3 4 5 

Ikke 

aktuelt 

Vet 

ikke 

Trygg kirurgi        

Samstemming av legemiddellister        

Behandling av hjerneslag        

Forebygging av selvmord        



 
1 2 3 4 5 

Ikke 

aktuelt 

Vet 

ikke 

Forebygging av overdosedødsfall        

Forebygging av infeksjon ved SVK        

Forebygging av trykksår        

Forebygging av fall        

Forebygging av urinveisinfeksjoner        

Ledelse av pasientsikkerhet        

Underernæring        

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand        

Tidlig oppdagelse av sepsis        

 
23) * I hvilken grad har ansatte i din enhet deltatt på læringsnettverk? 

1 

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
24) * I hvilken grad opplever ansatte i din enhet å ha utbytte av deltakelse i 

læringsnettverk? 

1 

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
I 2016 ble det startet tre nye læringsnettverk knyttet til innsatsområdene:  

underernæring, tidlig oppdagelse av forverret tilstand og tidlig oppdagelse av sepsis  

25) * Har noen i din enhet deltatt på læringsnettverk for de nye innsatsområdene? 

Ja  

Nei 

Vet ikke 

 
26) I hvilken grad opplever du effekt til enheten ved deltakelse på læringsnettverk i: 

Underernæring 
 

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 
 



Tidlig oppdagelse av sepsis 
 

 

 
Ta stilling til følgende påstand: 

27) * Jeg opplever at det er trygt å si ifra om forhold som truer pasientsikkerheten i min 

enhet. 

Helt uenig 

Delvis uenig 

Verken enig eller uenig 

Delvis enig 

Helt enig 

Vet ikke 

 

 
Under følger noen spørsmål vi ber deg om å ta stilling til.  For å svare på spørsmålene krysser du av 

på en gradert skala fra 1-5.  

1 = "I svært liten grad" 

5 = "I svært stor grad" 

 

28) * I hvilken grad oppfattes arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet å være et 

ordinært linjeansvar i din enhet? 

1 

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
29) * I hvilken grad bidrar pasientsikkerhetsprogrammet til at pasientsikkerhet står høyt 

på dagsorden i din enhet? 

1  

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
30) * I hvilken grad har arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd 

hos medarbeidere og ledere i din enhet? 

 
1 2 3 4 5 

Vet 

ikke 

Ledere       

Medarbeidere       



 
31) * I hvilken grad brukes kunnskap om pasientsikkerhet og uønskede hendelser til 

systematisk å forbedre pasientsikkerheten i din enhet? 

1  

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 
32) * I hvilken grad har pasientsikkerhetsprogrammet bidratt til å styrke 

brukermedvirkningen i din enhet? 

1  

2 

3 

4 

5 

Vet ikke 

 
33) * I hvilken grad tar din enhet i bruk pasientsikkerhetsprogrammets verktøy for 

brukermedvirkning? 

 
1 2 3 4 5 

Vet 

ikke 

Bare spør       

Visittstolen       

I pasientens fotspor       

 
34) * I hvilken grad opplever du at aktiviteter i regi av pasientsikkerhetsprogrammet 

bidrar til økt pasientsikkerhet i din enhet? 

1  

2 

3 

4 

5  

Vet ikke 

 

 
35) Hva er de viktigste resultatene av deltakelsen i pasientsikkerhetsprogrammet for din 

enhet? 



 

 
36) Hva er de største hindringene for at aktiviteter som skjer i regi av 

pasientsikkerhetsprogrammet skal føre til økt pasientsikkerhet? 

 

 
37) Eventuelle andre kommentarer: 
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