Regional

Pasientsikkerhetskonferanse
Scandic Bodø
27. - 28. november 2014

Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord
-sett med pasientens øyne

Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet!
I november arrangerer Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet for andre
gang regional konferanse for pasientsikkerhet.
Årets tema er Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne.
Hvordan definerer pasienten og pårørende pasientsikkerhetsabeid, og hvordan definerer
helsearbeiderne selv det? Legger vi det samme i begrepet eller er det forskjeller mellom
pasienter og helsearbeidere, mellom ulike fagmiljø og sikkerhetskulturer?
For å komme nærmere svarene ønsker vi å invitere helsepersonell som jobber med
pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i praksis, ansatte i kvalitetsseksjoner, fagsjefer og
andre med interesse for feltet, til et seminar for å lære mer om praktisk forbedringsarbeid
med fokus på pasientens perspektiver.
Vi legger opp til dialog, diskusjoner, erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom
helsepersonell og helseforetakene.
Konferansen er gratis for alle.
Velkommen skal du være!

Med vennlig hilsen
Benedikte Dyrhaug Stoknes,
Leder for Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Praktisk informasjon
Konferanselokalet
Scandic Bodø (gamle Rica Hotel Bodø), sjøgata 23, 8001 Bodø. Tlf: +47 75 54 70 00
Deltakeravgift
Konferansen er gratis. Dette inkluderer lunsj og bevertning på dagtid begge dagene.
Middag 27. november
Det arrangeres felles middag for deltakerne i restauranten på hotellet. Dette dekkes av den
enkelte med kr 595. Faktura tilsendes etter konferansen.
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss i Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
dersom det er noe vi kan bidra med under konferansen eller når dere kommer hjem.

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
Nordlandssykehuset HF
Telefon: +47 75 53 47 60
E-post: pasientsikkerhet@nlsh.no

Program
Torsdag 27. november

08:00-11:00 Workshop SamStem

Konferanseprogram
Torsdag 27. november

Registrering fra kl 10:00
11:00

Lunsj

12:00

Velkommen, v/ Barthold Vonen, medisinsk direktør Nordlandssykehuset

12:15

A Patient’s View of Patient Harm v/ Carolyn Canfield, pårørende og
foreleser ved The University of British Columbia, Vancouver

13:00
13:30

Diskusjon og spørsmål
Pause

13:45

Status for SamStem-prosjektet v/ Margaret Aarag Antonsen,
prosjektleder Sykehusapotek Nord

14:00

Samstemming legemiddellister før og nå v/ Morten Finckenhagen,
overlege og seniorkonsulent ved Statens legemiddelverk

14:45
15:15
15:30

Diskusjon og spørsmål
Pause
Kulturelt innslag

15:45

Implementering av tiltakspakkene v/ Christian Von Plessen, overlege,
PhD, klinisk lektor og prosjektleder Patientsikkert sykehus, Danmark

16:45
17:15

Diskusjon og spørsmål
Avslutning

20:00

Middag

Program

Fredag 28. november

08:30

Pasientperspektivet sett fra en leges ståsted- hva er utfordringen? v/
Olav Røise, Klinikkleder kirurgi og nevrofag og professor, Oslo
universitetssykehus

09:15
09:30

Diskusjon og spørsmål
Pause
Presentasjon av forbedringsarbeid i de ulike HF:

09:45

Fra først til sist v/ Line Strømhaug Grongstad, kvalitetsrådgiver,
Finnmarkssykehuset

10:05

Kvalitet på legemiddelinformasjon v/ Berit Djønne, farmasøyt,
Helgelandssykehuset

10:25

Nordlandssykehuset hever standarden v/ Benedikte Dyrhaug Stoknes,
leder seksjon for pasientsikkerhet Nordlandssykehuset

10:45

Smittevernvisitt ved UNN HF v/ smittevernoverlege Torni Myrbakk, UNN.

11:05

Diskusjon og spørsmål

11:20

Oppsummering og avslutning v/ Benedikte Dyrhaug Stoknes

11:30

Lunsj

Foredragsholdere
Carolyn Canfield er pårørende og foreleser ved The
University of British Columbia, Vancouver.
Carolyns interesse for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring startet etter at hun i 2008 mistet sin mann
åtte dager etter en tilsynelatende vellykket operasjon.
Siden da har Carolyn engasjert seg for
forbedringsabeid innen helsevesenet.
Carolyn Canfield mottok høsten 2014 utnevnelsen the
Canadian Patient Safety Champion Award 2014, for sitt
engasjement.

Morten Finckenhagen jobber som overlege i Statens
legemiddelverk. Finckenhagen er spesialist i allmennmedisin og har tidligere vært fastlege på Bekkestua i
Bærum gjennom 30 år.
I 2011-2012 jobbet han for Pasientsikkerhetsprogrammet med ansvar for oppstart av innsatsområdet
Samstemming av legemiddellister. I tillegg har
Finckenhagen siden 2008 hatt en 20% bistilling som
praksiskonsulent ved medisinsk avdeling Bærum
sykehus.
Morten Finckenhagen har et stort engasjement for
pasientsikkerhet knyttet til riktig legemiddelbruk.

Foredragsholdere
Olav Røise er klinikksjef for kirurgi og nevrofag og
professor ved Oslo universitetssykehus. Røise leder
den interregionale styringsgruppen for nasjonale
kvalitetsregistre og har tidligere arbeidet med nasjonal
traumeorganisering da det ble utviklet en egen traumeplan for Norge.
Fra 1991 til 1993 foregikk landets første logistikkprojekt
i helsevesenet med fokus på pasientflyt ved Kirurgisk
klinikk, Ullevål sykehus. Prosjektet ble ledet av Røise
og en sykepleier. Prosjektet ble gjennomført i
samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet og
arbeidet ble brukt for å bedre samhandlingen og flyten
den gangen. Arbeidet ble publisert i en bok med tittelen
-Hvordan kan det være så godt og dårlig under samme
tak.
- Fokuset mitt som leder har alltid vært
forbedringsarbeid basert på identifisering av det som er
dårlig, sier Røise selv.
Christian Von Plessen er prosjektleder ved
Patientsikkert sykehus i København. Han har i tillegg
også en 10% stilling i Nordlandssykehuset, knyttet opp
mot pasientsikkerhet.
Von Plessen har i mange år jobbet som overlege, blant
annet ved Haukeland Universitetssykehus og
Haraldsplass Diakonale Sykehus. Von Plessen er
spesialist i indremedisin og lungesykdommer, og tok
i 2008 en PhD ved UiB som omhandler kvalitetsforbedring av cellegiftsbehandling for pasienter med
lungekreft. I 2012 vant han Helse Vests kvalitetspris for
sitt arbeid for kvalitetsforbedring gjennom flere år ved
lungeavdelingen ved Haukeland Sykehus.

Pasientsikkerhet

Takk for din deltakelse på vår regionale pasientsikkerhetskonferanse!
Vi håper du har hatt utbytte av konferansen, og at vi ser deg igjen til neste år.
Vel hjem!
Med vennlig hilsen
Tonje, Jan Terje, Benedikte, Wigdis, Kari, Kjersti, Ellinor, Barthold, Linn, Hilde og
Grethe

