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Pasientsikkerhet: 

2

Vern mot unødig skade som følge av 

helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser

Kort sagt:

Forebygge pasientskader
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…implementering av ny 

kunnskap tar opptil 
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Er svaret mer av det samme, eller må 

vi tørre å også prøve noe nytt?

SITUASJONEN I 2011 BESLUTNINGEN I 2011

Forenkle og prioritere de 
evidensbaserte tiltak for 
pasientsikkerhet

Lære opp klinikere og 
ledere i forbedrings-
kunnskap (implementering)

1

2

Støtte virksomhetene i 
arbeidet med kultur, ledelse 
og implementering

3



Ambisjonene var høye for inspirere til 

å tenke nytt og arbeide fokusert

• Redusere pasientskader med 25% 

• Redusere syv ulike infeksjonstyper med 25%

• Øke 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd med 2%

• Øke 30 dagers overlevelse etter hjerneslag med 3%

• Øke 30 dagers totaloverlevelse med 3%

• Øke til minimum 80% enheter med et godt sikkerhetsklima

• Øke svarprosenten på kulturundersøkelsen til minimum 70 %

• Forbedre pasientopplevelsen med 5%

I tillegg til disse nasjonale målene, har den enkelte

virksomhet og enhetene satt egne lokale mål for arbeidet sitt.



Hvilke initiativ bidrar til å nå de 

ambisiøse målene vi har satt oss? 

1. Innsatsområder, tiltakspakker og læringsnettverk

2. Opplæring i forbedrings- og 

implementeringskompetanse

3. Initiativ for å forbedre pasientsikkerhetskulturen

4. Initiativ knyttet til ledelse

5. Innsiktsverktøy (f.eks: GTT, I pasientens fotspor, 

50 siste dødsfall og Waste tool)

6. Initiativ knyttet til brukermedvirkning  

(f.eks. Bare spør og visittstolen)



Hvilke initiativ bidrar til å nå de 

ambisiøse målene vi har satt oss? 

Programmet har prioritert tiltak og definert målinger på utvalgte innsatsområder:

• 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 i helseinstitusjoner 

• Forebygging av urinveisinfeksjoner 

• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

• Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 

• Forebygging og behandling av underernæring 

• Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part

* = ses i sammenheng med sepsis

1
TILTAKSPAKKER



Modell og ansvar for spredning av 

innsatsområdene

1 pilot

Alle relevante 

enheter

20 team

Nasjonalt ansvar Helseforetakenes ansvar

1
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Vi har brukt læringsnettverk for å 

støtte teamene implementeringen

Sketch of the Breakthrough Series Model 
by Paul Batalden (1994)

1
TILTAKSPAKKER



Forbedringsansvaret: fra

kvalitetsavdelingen til alle ansatte

Forbedringsmodellen (Langley, Nolan og kollegaer 2009). 
Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet

Rammeverk for systematisk og kontinuerlig forbedring (Stoltz og Batalden 1993). 
Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet

2
OPPLÆRING



Opplæring i forbedringsarbeid for 

helsepersonell og ledere

Nordisk forbedringsutdanning m/ Dansk Selskab for Patientsikkerhed (2 fra OUS)

Forbedringsutdanning for leger m/ Den Norske Lægeforening (1 fra OUS)

Improvement Coach Program m/ IHI

Pasient- og forbedringskonferanser (mange fra OUS)

Scottish Patient Safety Fellowship m/ NHS Scotland (1 fra OUS)

Accelerated Patient Safety Program m/ IHI

Pasient og brukersikre kommuner

Improvement Science in Action Program m/ IHI (7 personer fra OUS)
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OPPLÆRING



Siden kultur spiser strategier til 

frokost, så har vi fokusert på kultur

Måling og forbedring av 
pasientsikkerhetskultur i 

2012 og 2014

Måling og forbedring av 
Pasientsikkerhetskultur 

og HMS fra 2018

3
KULTUR



Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014

Enheter med et godt 

sikkerhetsklima

Enheter med et godt 

teamarbeidsklima

Sikkerhets- eller 

teamarbeidsklima som kan 

forhøye sannsynligheten for 

feil og pasientskader

56% 63% 1000 
enheter



Tavlemøter for over viktige 

oppgaver og forbedringsarbeidet
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LEDELSE

Risikotavlen og -møtet 

…for å skape overblikk over hvilke 
oppgaver som må gjøres og om 
de er gjort, gjerne relatert til 

risiko for pasientskade

Forbedringstavlen og -møtet 

…for å skape overblikk over status 
for pågående forbedringsarbeid, 
samt struktur for arbeidet med 

andre forbedringsideer



Bunntekst20

6
Medvirkning



6
Medvirkning

Bare 
spør

Få 
svar
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Utvalgte resultater

• Innsatsområdene er implementert i 53-100% av relevante enheter
• 65% av kommunenen arbeider med ett eller flere innsatsområder

• 65% og 62% var svarprosent på kulturundersøkelsen i 2012/2014 
• 56% av 2567 enheter har et modent sikkerhetsklima
• 52% mener at pasientsikkerhetsprogrammet har ført til endret adferd hos leder
• 46% mener at pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos kollegaer 
• 57% mener at pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til at pasientsikkerhet står høyt på 

dagsorden i deres enhet/virksomhet 

• Seks helseforetak/private sykehus har redusert pasientskader med 25%
• Flere hundre prosjekter kan vise til signifikante forbedringer
• 9 av 11 kvalitetsindikatorer knyttet til hjerneslag viser fremgang

Pasientskader

Pasientsikkerhetskultur

Innsatsområder



Videre reduksjon i pasientskader
(Global Trigger Tool) 
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mål: ↓25% 
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Synliggjør om de viktigste tiltakene er gjort og 
fremdriften i forbedringsarbeidene

Har identifisert viktige indikatorer for kvalitet 
som det følges med på og handles på i «sanntid»

Setter ambisiøse mål - og snakker om og arbeider 
med å nå målene på alle nivå

Gi de ansatte kompetanse og muligheten til å 
identifisere og gjennomføre endringer

+



Takk!
…for at dere går på jobb hver dag for å både gjøre jobben og forbedre den!


