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Bakgrunn 
”Pasienter skal få rett behandling til rett tid uten at de opplever uønskede hendelser”. Dette er 
et sentralt element i vår strategi for kvalitet og pasientsikkerhet og er det vi ønsker at våre pasienter 
skal oppleve. Denne visjonen er gjennom styresak 41/2013-Strategisk plan for kvalitet og 
pasientsikkerhet, begrunnelsen for å fortsette satsningen på bedret kvalitet og pasientsikkerhet i 
Nordlandssykehuset. Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet vil være et 
viktig tiltak for sikre denne satsningen. 
 
Styresak 36/2010 som omhandlet ny konstituert ledelse ved Nordlandssykehuset slår fast at tiltak 
for å styrke pasientsikkerhet og bidra til systematisk kvalitetsforbedring var nødvendig for å 
gjenopprette tilliten til foretaket.  
   
Sommeren 2010 var det naturlig å begrunne satsningen på bedret kvalitet og pasientsikkerhet med 
behovet for å bedre tilliten til foretaket. Den offentlige omtale var krevende, ny toppledelse og 
klinisk ledelse var på plass og styret måtte sette retning for tillitsbygging. 
 
Et omfattende program for pasientsikkerhet og kvalitet ble vedtatt i styresak 42/2010, hvor ett av 
fem hovedpunkter omhandlet utvikling av en ”møteplan med innlagte tema og foredrag som 
underbygger og understøtter styrets kunnskap og involvering i kvalitetsarbeidet i foretaket”. Styret 
har bedt om å bli løpende orientert om direktørens arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet. Dette er 
fulgt opp gjennom hyppige styresaker som omhandler kvalitet og pasientsikkerhet. Disse sakene gir 
på forskjellig måte bilder av både ”tilstanden” innen kvalitet og pasientsikkerhet ved 
Nordlandssykehuset og hvilken retning dette arbeidet har. 
 
I denne saken foreslås å etablere et arbeidsutvalg som gir styret muligheten til å kunne ta en enda 
mer proaktiv rolle i det fremtidige arbeidet med bedret kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er i tråd 
med intensjonene i mange styresaker i kjølvannet av 42/2010. I styresakene 25/2013 og 43/2014 har 
styret bedt direktøren om å bidra med flere tiltak for å redusere pasientskadene i foretaket.   
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Dennis Pointer og James E Orlikoff publiserte i 2002 ”Getting to Great – Principles of Health Care 
Organization Governance” hvor et sentralt tema var underutvalg i sykehusstyrer for kvalitet og 
pasientsikkerhet. James E. Orlikoff er nestleder i styret på Virginia Mason (USA) hvor de har 
innført et slikt underutvalg med gode resultater. Virginia Mason er i dag plassert blant de mest 
vellykkede sykehusene i USA ved måling av både kvalitet og driftsparametre. Det foreliggende 
forslag om et arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i styret for Nordlandssykehuset HF er 
utarbeidet i nært samarbeid med James E. Orlikoff.  
 
Forslaget vurderes å kunne styrke styrets mulighet til å bidra til en reduksjon i antall pasientskader 
over tid.  
 
I det følgende forslås retningslinjer for arbeidsutvalg for styret for kvalitet og pasientsikkerhet 
(AUKP) ved Nordlandssykehuset HF, samt oppgaver for arbeidsutvalg for perioden 2014 til og med 
2017. 

Hensikt 
Etableringen av et AUKP skal bidra til økt innsikt og kompetanse innen kvalitet og 
pasientsikkerhetsarbeid i styret. Arbeidsutvalget skal bidra til å opprettholde fokuset på kvalitet og 
pasientsikkerhet i styret og derved også i foretaket.  

Sammensetning 
AUKP skal ha 5 medlemmer, to styremedlemmer og to personer fra foretaket, hvorav minst en fra 
direktørens stab. Arbeidsutvalget skal ha en brukerrepresentant som gjerne kan være 
brukerrepresentanten i styret. Medlemmene oppnevnes av styret etter forslag fra adm. dir. 
Begrunnelsen for å ha medlemmer fra foretaket er både for å sikre faglig kompetanse i utvalget og å 
forankre utvalgets arbeid i den pasientnære virksomheten. 
 
Medlemmer av AUKP oppnevnes for en periode på to år. Styret kan erstatte medlemmer av AUKP 
uten varsling eller begrunnelse. 

Myndighet og ansvar 
AUKP er ansvarlig overfor styret i Nordlandssykehuset HF. 
 
Myndighet og ansvar skal omfatte: 

1. Arbeidet i arbeidsutvalget skal baseres på gjeldende strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 
ved Nordlandssykehuset HF. Imidlertid forventes arbeidsutvalget å bringe innspill til styret 
om revisjon av strategien.  

2. Årlig bidra med forslag til styret om viktige mål og resultatindikatorer for kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeidet for Nordlandssykehuset HF, samt forslag til revisjon av aktuelle 
målsetninger. 

3. Overvåke og evaluere utviklingen av kvalitetsindikatormålinger over tid. Til å begynne med 
bør arbeidsutvalget konsentrere seg om et utvalg indikatorer. 

 
AUKP har ingen særskilt stemmerett i styret utover styremedlemmenes stemmerett. Utvalget har en 
servicefunksjon overfor styret. I utgangspunktet forutsettes arbeidsutvalget å jobbe konsensusbasert 
men ved behov er stemmeretten i arbeidsutvalget som følger; leder har dobbeltstemme, de andre 
medlemmene har én stemme. 
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Møter 
AUKP skal møtes på regelmessig basis, minimum 6 ganger pr år. AUKP rapporterer til styret etter 
behov, minimum 4 ganger pr år med medisinsk direktør og fagsjef til stede i styrerommet. 

Oppgaver for arbeidsutvalg og styre 
Utviklingen er satt opp i to faser i perioden 2014-2017. 
 
Fase 1 – 2014-2015 Arbeidsutvalgets oppgaver 

1. Foreslå et begrenset antall kvalitet og pasientsikkerhetsindikatorer i henhold til kvalitet og 
pasientsikkerhet strategi 2013-2017. Hensikten er trening og testing av denne funksjonen i 
AUKP. 

2. Foreslå tema for kvalitet og pasientsikkerhetssaker til styret  

3. Utvalget skal ta hensyn til oppfølging av foretakets Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 
2013-2017 for Nordlandssykehuset HF. 

 
Fase 2 - 2015-2017 Styrets oppgaver i forhold til arbeidsutvalget 
Styret, i samarbeid med administrerende direktør vil i fase 2: 

1. Evaluere arbeidsutvalgets funksjon i fase 1 i løpet av tredje kvartal 2015 

2. Foreta eventuelle justeringer i rammene for AUKPs virksomhet. 

3. Bestemme spesifiserte og målbare resultatmål for 2015-2017, inkludert konkrete delmål 
knyttet til overordnede mål i Kvalitet og pasientsikkerhet Strategi 2013-2017.  

4. Følge opp og monitorere arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, med fokus på samsvaret 
med foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhetsstrategi 2013 - 2017. 

5. Foreta en evaluering av kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i fjerde kvartal 2017. Dersom 
styret finner det hensiktsmessig startes et arbeid med en revidert kvalitet og 
pasientsikkerhetsstrategi for perioden 2018 – 2022.  

 
Fase 2 - 2015-2017 Arbeidsutvalgets oppgaver 

1. Foreslå spesifiserte og kvantifiserbare mål for kvalitet og pasientsikkerhet for styret for 
perioden 2015-2017, i samsvar med foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-
2017.  

2. Foreslå tema for kvalitet og pasientsikkerhetssaker til styret 

3. Monitorere kvalitets- og pasientsikkerhetsmål, og foreslå eventuelle justeringer for styret. 

4. Aktivt overvåke framdriften i styresaker som gjelder kvalitet og pasientsikkerhet i perioden 
2015-2017. 

5. Bidra med innspill til styrets diskusjoner om eventuell revisjon av foretakets strategi for 
kvalitet og pasientsikkerehet. 

Direktørens vurdering 
Direktøren opplever styret som en engasjert pådriver i foretakets arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet. Forventingen om at minimum 25 % av styresakene skal omhandle kvalitet og 
pasientsikkerhet er etter ønske fra styret. Foretaket oppfyller langt på veg kravene til tiltak i det 
nasjonale programmet for pasientsikkerhet. Det er direktørens vurdering at dette ikke er tilstrekkelig 
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for å nå målene i vår Strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet. Styrets vedtak i sak 43/2014 viser at 
styret deler denne vurderingen.  
 
Et annet forhold er begrunnelsen for vår satsning innen feltet. Mens det i 2010 var naturlig at tillit 
og omdømmebygging var en sentral begrunnelse er erfaringen i årene etterpå at det ikke er mulig å 
unngå mediaoppslag som isolert sett kan svekke tilliten til både spesialisthelsetjenesten generelt og 
vårt foretak spesielt. Nasjonale oppslag om for eksempel resultater fra skademålinger (Global 
Trigger Tool resultater) i pasientsikkerhetsprogrammet viste at åpenhet om forbedringsarbeid kan 
føre til sensasjonspregede oppslag hvor fokus på status fortrenger formidling om de forbedringer 
som gjennomføres. I andre sammenhenger ser vi at det som er en faktisk standard i dagens 
helsetilbud forstås som svært kritikkverdig i media. Det er manglende kunnskap ikke bare i media 
men også blant helsearbeidere om både komplikasjonsrater, usikkerhet i diagnostikk og faktisk 
resultat i for eksempel screeningprogrammer.  I tillegg vil det stadig komme berettiget kritikk fra 
pasienter og pårørende om dårlige erfaringer fra helsetjenesten. Dette betyr i praksis at selv om en 
virksomhet har en moderne pasientbehandling basert på dagens kunnskap så vil tillit og omdømme 
hele tiden settes på prøve gjennom krevende mediaoppslag. Slik må det bare være i et åpent 
samfunn. Det er i sin konsekvens positivt.    
 
Det er kun hensynet til den enkelte og alle pasienter som i fremtiden skal begrunne foretakets 
ekstraordinære satsing på bedret kvalitet og pasientsikkerhet. Visjonen om at pasienter skal få rett 
behandling til rett tid uten at de opplever uønskede hendelser forsøkes operasjonalisert gjennom 
vårt mål om 70 % reduksjon av unngåelige pasientskader innen utgangen av 2017.  Dette er et langt 
mer krevende mål enn det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har satt. Det vil ikke være 
eksternt påtrykk for å nå dette målet og satsningen vil utfordres av flere meget krevende forhold. På 
den ene siden måles foretaket på et 30 talls parametere i eiers rangering innen kvalitetsbasert 
finansiering. På den andre siden er det tunge og meget krevende økonomiske og driftsmessige 
omstillinger som følger av våre store byggeprosjekter. Med dette som bakgrunn er det at direktøren 
foreslår at det nå etableres et Arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i styret. Det vil være 
viktig at styret tar en enda mer aktiv rolle og ytterligere forsterker sin rolle og blir mer proaktivt i 
arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Videre vil etableringen av arbeidsutvalget kunne bidra til 
å gi styret en dypere innsikt i feltet og til et forsterket fokus på måleparametere og målsetninger for 
foretaket. Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er et langsiktig arbeid som etter direktørens 
oppfatning er helt avhengig av forankring både i styret og hos direktørene. Satsningen må være bred 
og kontinuerlig med forskjellige tiltak på ulike nivåer i organisasjonen. Et velfungerende 
arbeidsutvalg vil være en nyskapning som kan bidra til å knytte satsningen på ulike nivåer sammen 
og vil også bidra til at fokuset opprettholdes. Forslaget innebærer også at det vil bli satt tydeligere 
krav til foretaket. Direktøren vurderer dette som nødvendig for å bidra til at antall pasientskader 
reduseres.  
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret etablerer arbeidsutvalget etter de retningslinjer, mandat og oppgaver som 
fremkommer i saken. 

2. Styret verdsetter at direktør og medisinsk direktør ønsker at styret skal få en mer aktiv rolle i 
kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet. 

3. Styret vil foreta en evaluering av arbeidsutvalgets arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i 
tredje kvartal 2015 og vil vedta eventuelle justeringer i oppdraget.  

4. Styret vil evaluere kvalitets og pasientsikkerhetsarbeidet i fjerde kvartal 2017 og vil ta 
stilling til en eventuell ny strategi for perioden 2018 – 2022. Arbeidsutvalget skal bidra til 
administrasjonen arbeid med denne evalueringen som skal legges frem for styret senest i 
desember 2017. 
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