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Hvordan sikre at pasienten er i 

trygge hender i 

spesialisthelsetjenesten?  

Foto: Stig Marlon Weston, pasientsikkerhetsprogrammet 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Hvordan jobber HOD 

• Helsepolitiske mål 

 

• Utfordringsbildet 

 

• Virkemidler 

 

• Evaluere og korrigere 

Kvalitet og 
Pasientsikkerhet 

Regulering 
Lov/forskrift 

Faglig 
normering 

Kunnskap og 
kompetanse 

Digitalisering 

Teknologi 

Finansiering 

Styring og 
rapportering 

Tilsyn og 

undersøkelse  

Eierstyring, 
Etatstyring 

Undersøkelses
kommisjon 

Tilsyn 

Faglig forsvarlighet  
Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring 
Melde- og varselplikter Faglige 

retningslinjer 
Veiledere 

Velferdsteknologiprogrammet 
En innbygger – En journal, 

Helsedataprogrammet 

Kvalitetsbasert 
finansiering, ISF 
kvalitetsregistre 

NPE 

Kvalitetsindikatorer 
Helse og 

kvalitetsregistre 

Utdanning, 
forskning, Nye 

metoder, Samvalg  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder 

Hvordan jobber tjenesten 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring (1.1.17) 

 

• Tydeligere på leders ansvar 

• Forbedringstenkning 

• Følge med på egne resultater 

• Årlig gjennomgang av systemet 

 

• Rundskriv om ledelse i sykehus  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Relevante hjemler i forskriften om pasientsikkerhet 

Planlegge:  

d)  Oversikt over områder i virksomheten med risiko for svikt  

e)  Planlegge hvordan risiko kan minimaliseres 

g)  Ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, 

 klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon m.m. 

 

Gjennomføre:  

c)  Utvikle og iverksette tiltak for å rette opp og forebygge 

 

Evaluere: 

e)  Gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan 

forebygges 

 

Korrigere:    a) Rette opp  b) Korrigere  c) Forbedre 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Mål: Trygge helsetjenester av god kvalitet  

(1av tre hovedmål i oppdragsdokumentet) 

 Pasientsikkerhetsperspektivet skal være integrert i alt vi gjør  
 

 

 

 

God Kvalitet   

Virkningsfulle 

Trygge og sikre  

Involverer 
brukerne og gir 
dem innflytelse  

Tilgjengelige og 
rettferdig fordelt 

Samordnet og preget 
av kontinuitet  

Utnytter 
ressursene på en 

god måte 

Pasientsikkerhet - Vern mot unødig skade som følge av 
helsetjenestens ytelse eller mangel på ytelse 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Hvorfor?  Pasientskader koster 

    
Menneskelige lidelse  

WHO:   14.  største globale sykdomsbyrde  

 

Redusert tillitt til helsevesenet 

 

Store samfunnsøk.utgifter 

• Sverige:  kostnader ved ekstra sykehusopphold 9 mrd pr. år  

• OECD:  15 prosent av sykehusbudsjettene 

 

 

15%  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning 

Hvorfor?  Pasientskader koster lidelse   

   – og mye kan forebygges 

 
 OECD mener at 30-70 % kan forebygges, og at 

tiltak for bedre pasientsikkerhet koster mindre enn å 

behandle og håndtere skader 

 

Hvordan? 

 Vi må lage bedre systemer og 

pasientsikkerhetskultur for å redusere risikoen for 

hendelser som fører til unødig skade på pasientene  

 Hippokrates:  

Primum non nocere 

Pasientsikkerhet:  
Å forhindre 
pasientskader som 
kan unngås 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Mål: definert i Pasientsikkerhetsprogrammet 

Andel pasientskader basert på GTT-

undersøkelsene skal reduseres med 25% 

innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT 

undersøkelsen for 2012 

 

 
Status:   
Andel pasientskader nær 14% i 2017, som i 2012 

Økning i skader som førte til forlenget sykehusopphold   

Nedgang i pasientskader i noen HF, ingen endring i andre.    

Finne ut hvorfor (HDIR)  

 

Andel sykehusopphold med minst 

én pasientskade (GTT) 2017  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Samtidig som det jobbes systematisk med pasientsikkerhet 

på systemnivå 

Tiltak (Mål Pasientsikkerhetsprogrammet): 

 Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

 Ledelsesforankring  

 Bygge forbedringskompetanse 

 Forbedre pasientsikkerhetskulturen  

 "ForBedring" Kartlegge arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur  

 Følge opp - sammenligne resultater 
 

 
 

 

  

•2018:  Implementering av 

tiltakspakkene  Mål: 100 % 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Avviksmeldinger  og Dashboard 

0 1000 2000 3000 4000

Ressurser/organisatorisk ledelse, n=739

Infrastruktur/bygninger/inventar, n=63

Pasientuhell, n=1562

Atferd (inkl selvmord), n=883

Medisinsk utstyr, n=630

Oksygen/gass/damp, n=61

Ernæring, n=76

Blod og blodprodukter, n=115

Legemidler, n=1866

Infeksjon, n=146

Dokumentasjon, n=1223

Klinisk prosess/prosedyre, n=4396

Pasientadministrative forhold, n=1659

Antall 

Ingen Mild Moderat Betydelig Død Alvorlighetsgrad ikke klassifisert



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Utvikle og bruke kvalitetsindikatorer 

som sier noe om pasientsikkerhet 

 - PREMS og PROMS 

Resultatportalen kvalitetsregistre.no 

Andelen pasienter som 

reinnlegges for blødning etter 

mandeloperasjon varierer fra 0-

18% . Forskning viser at valg av 

operasjonsteknikk har betydning 

for komplikasjoner – vil 

undervise i operasjonsmetoder.  

 

 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Årlige meldinger til Stortinget  

 
Utfordringer 

• Kommunikasjon 

• Overganger 

• Involvering av  pasienter/ 

pårørende 

• Kompetanse 

• Læring  

• Ledelse  

• Helsetilsynet 

• Pasient-og brukerombudet 

• Norsk pasientskadeerstatning 

• Hdirs meldeordning  

• Nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer.  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder 

Tips  bilde: 

For best oppløsning anbefales jpg og 

png-format. 

Hvordan følges resultatene opp?  

• Bruker deres ledere resultatene på pasientskader 

og sikkerhetskultur sammen med andre mål på 

kvalitet og pasientsikkerhet til å iverksette tiltak? 

  

• Er kartlegging, rapportering og oppfølging av 

pasientskader en integrert del av virksomhetens 

og ledelsens system for systematisk arbeid med 

kvalitet og pasientsikkerhet?  

 

• Etterspørres og følges resultatene opp av styret?   

 

 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Status:  Riksrevisjonen om styrenes oppfølging av kvalitet og 

pasientsikkerhet - og styrevalg 

• Undersøkelsen viser at styrene i helseforetakene  

– Får mye informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet 

– Styret er for passive i sin rolle med å påse at de får 

nødvendig informasjon om vesentlige utfordringer 

– Det er ikke etablert god nok praksis for systematisk 

oppfølging 

• Etterspørre informasjon om utfordringer og tiltak i egne HF 

• Styrke kompetanse om internkontroll og risikostyring 

• Etterspørre om styringssystemene fungerer 
 

 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Engelsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Veien videre for pasientsikkerhetsarbeidet  

• Varselplikten til Helsetilsynet utvides til kommunene og 

private  

 

• Etablerer undersøkelseskommisjon for hele helse- og 

omsorgstjenesten 

 

• Meldeordningen avgrenset til spesialisthelsetjenesten 

foreslås  avviklet, men hendelsene forutsettes meldt 

og fulgt opp lokalt jf. forskriften 

 

 

 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Engelsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

• Implementere forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring! 

 

• Arbeidet i pasientsikkerhetsprogrammet videreføres,  Tiltakspakker 

• Kartlegging av pasientskader – og kultur, gamle og nye nasjonale 

innsatsområder, bygge forbedringskompetanse.  

 

Veien videre for pasientsikkerhetsarbeidet - lokalt  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Engelsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

 

 

• Flere kvalitetsregistre og indikatorer  

 

• Forskning på pasientsikkerhet 

 

• Innovasjon – ny teknologi (AI, GTT i Helse Nord) 

 

• Pasientsikkerhet tema i Nasjonal helse- og 

sykehusplan 

• Pasientsikkerhet  

• Teknologi 

 

 

 

Veien videre for pasientsikkerhetsarbeidet  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Videreutvikle arbeidet i tråd med ny internasjonal 

kunnskap og anbefalinger 

Faglig utvikling 

• Fra pasientsikkerhet 1:  Identifisere og lære av det som gikk galt 

• Til pasientsikkerhet 2:    Også lære av det som går godt 

 

Internasjonalt samarbeid på systemnivå 

- Nordisk 

- Patient Safety Summit 

- WHO  

- OECD 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Engelsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Er pasienten i trygge hender? 

Eks Acute Myocardial Infarction 

  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Engelsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få sidenummer, dato og 

tittel på presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og bunntekst 

- Huk av for ønsket tekst. 

Er pasienten i trygge hender?  Eksempel Sepsis 

  Mål:  

Redusere omfang av Sepsis. Sepsis tar flere liv enn de vanligste kreftformene 

årlig 

 

Utfordring:. Antall nye tilfeller i norske sykehus er kraftig redusert de siste årene, 

men et landsomfattende tilsyn av akuttmottakenes identifisering og 

behandling av sepsis (2018) viser svikt i alle helseforetak.  

 

Tiltak : 

• Registrering av forløp for alle sepsistilfeller i sykehus i NPR og NOIS  

• Pasientsikkerhetsprogrammet: Innsatsområde Tidlig oppdagelse av sepsis 

• Oppfølging i Helsedirektoratet v/Avregningsutvalget:  

• Gjennomgå koding, analyserer NPR-data og utbetalingsgrunnlag ISF  

• Tilsynsrapport 2017 

 

• Nasjonalt sepsisregister? 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Sluttside Alternativ 2 

Helse- og 
omsorgsdepartementet 


