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Bakgrunn 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) i Helse Nord ble etablert i 
desember 2012 i Nordlandssykehuset HF. Kompetansetjenesten er et tilbud til alle helseforetakene i 
regionen, og har som viktigste oppgave å drive kunnskapsdeling innenfor praktisk/klinisk 
pasientsikkerhetsarbeid. Foretakenes kliniske fagmiljø og ledelse er kompetansetjenestens viktigste 
målgruppe.  
 
Den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ble opprettet for å: 

 Samle gode, formålstjenlige verktøy (herunder om implementering og kultur) på feltet og 
gjøre dem tilgjengelig for alle foretak. 

 Systematisk dokumentasjon av behov for kunnskap og kompetanse blant ledere og 
frontlinjepersonell 

 Bistå foretakene i utvikling og evaluering av egne pasientsikkerhetsverktøy 
 Drive egen forskning samt etablere nettverk og samarbeid med andre nasjonale og 

internasjonale forskningsmiljø på feltet. 
 
Aktivitet 2014 
Den regionale kompetansetjenesten har gjennomført flere ulike aktiviteter i 2014, fra jevnlige 
videokonferanser med de andre helseforetakene i regionen til opprettelsen av regionale nettsider og 
gjennomføringen av den årlige pasientsikkerhetskonferansen i Helse Nord inkludert et eget seminar 
for styrer og direktører. I tillegg har kompetansetjenesten spesielt bistått andre foretak i regionen 
når det gjelder bruken av metoden Global Trigger Tool for kartlegging av pasientskader. For 
detaljer rundt aktiviteten vises til vedlagt årsrapport.  
 
Direktørens vurdering 
Direktøren er stolt av at Nordlandssykehuset innehar den regionale kompetansetjenesten for klinisk 
pasientsikkerhet og er tilfreds med aktiviteten som er gjennomført i 2014. Arbeidet med klinisk, 
systematisk pasientsikkerhet inneholder fortsatt mye nybrottsarbeid og mulighetene for 
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling er derfor ekstra viktig. Kompetansetjenesten bidrar også til 
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å opprette nye arenaer for kommunikasjon og samhandling mellom foretakene innenfor dette faget, 
der det tidligere har vært utfordrende å få dette godt til. Foretakene i regionen er gode innenfor ulike 
områder av pasientsikkerhetsfeltet og arbeidet til kompetansetjenesten er med på å synliggjøre dette 
og legge rette for at vi kan lære av hverandre. Direktøren støtter visjon om at pasientene i regionen 
blir behandlet likt på tvers av foretak også når det gjelder pasientsikkerhet.  Arbeidet til regional 
kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet vil være et viktig bidrag til dette. 
 
 
Innstilling til vedtak: 

 
1. Styret vil berømme arbeidet som utføres av regional kompetansetjeneste for klinisk 

pasientsikkerhet som bidrar til viktig kunnskapsdeling i regionen. 
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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Om RKPS 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) i Helse Nord ble etablert i 
desember 2012 i Nordlandssykehuset HF. Kompetansetjenesten er et tilbud til alle 
helseforetakene i regionen, og har som viktigste oppgave å drive kunnskapsdeling innenfor 
praktisk/klinisk pasientsikkerhetsarbeid. Foretakenes kliniske fagmiljø og ledelse er 
kompetansetjenestens viktigste målgruppe.  
 
Kompetansetjenesten utgår fra Seksjon for Pasientsikkerhet i Nordlandssykehuset. Seksjon 
for pasientsikkerhet ligger i Avdeling for forskning og pasientsikkerhet, en stabsenhet 
underlagt medisinsk direktør ved NLSH HF. Seksjonen har ansatte i kombinasjonsstillinger, 
som ellers tilhører ulike profesjoner og fagområder. De jobber derfor også i kliniske miljøer i 
ulike klinikker i foretaket. Egne erfaringer med pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset 
utgjør kompetansetjenestens viktigste erfaringsgrunnlag for å bistå også andre foretak. 
 
Tjenestens innhold 1 
 
Den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ble opprettet for å: 

 Samle gode, formålstjenlige verktøy (herunder om implementering og kultur) på 
feltet og gjøre dem tilgjengelig for alle foretak. 

 Systematisk dokumentasjon av behov for kunnskap og kompetanse blant ledere og 
frontlinjepersonell 

 Bistå foretakene i utvikling og evaluering av egne pasientsikkerhetsverktøy 
 Drive egen forskning samt etablere nettverk og samarbeid med andre nasjonale og 

internasjonale forskningsmiljø på feltet. 

 
Personalressurser i seksjon for pasientsikkerhet i 2014, 2,95 årsverk  

• Intensivsykepleier Kari Mathisen 25 % 
• Fysioterapeut Hilde Normann 50 %  
• Bioingeniør Grethe Brobakk 50 % 
• Overlege onkologi Ellinor Haukland 20 % 
• LIS lege kirurgi/PhD stipendiat Kjersti Mevik 20 % (6 mnd) 
• Eksternt engasjert overlege lungemedisin Christian von Plessen 10 % (6 mnd) 
• Kommunikasjonsrådgiver Wigdis Korsvik, 20 % 
• Kommunikasjonsrådgiver Linn Braseth, 50 % 
• LIS lege/PhD stipendiat pediatri Tonje Elisabeth Hansen 50 % (leder jan - august) 
• Sykepleier Benedikte Dyrhaug Stoknes, 50 % (leder sept - des) 

 
Tjenesten har i tillegg et formelt samarbeid med James Orlikoff, nestleder i styret for Virginia 
Mason, et ideelt privat sykehus i Seattle Washington som er profilert innen god 
pasientsikkerhet og kvalitet. Orlikoffs rolle er som rådgiver innen ledelse av pasientsikkerhet. 
 

1 Jf brev fra Helse Nord til NLSH om opprettelse av regionalt kompetansetjenesten, datert 18.12.2012 
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Aktivitet og nøkkeltall 2014 
Undervisnings- og informasjonsvirksomhet 
 
Undervisning: 

• Opplæring i Global Trigger Tool ved Helgelandssykehuset, Mo i Rana 02.06.14 
• Opplæring i pediatrisk Global Trigger Tool, Nordlandssykehuset 27.06.14 
• Opplæring i Global Trigger Tool ved Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 15.09.14 

 
Informasjons-/samarbeidsmøter: 

• Informasjon om kompetansetjenestens virksomhet i Helse Nords direktørmøte 
19.02.14 

• Nasjonalt GTT seminar, Gardermoen 25.04.14 hvor kompetansetjenesten 
representerte regionen 

• Møte med SKDE om muligheter for samarbeid, Nordlandssykehuset 13.05.14 
• Kommunikasjonsforum i Helse Nord 8. mai: Presentasjon av kompetansetjenesten for 

kommunikasjonsfolk fra alle helseforetakene i Helse Nord. Hensikten med møtet var 
å synliggjøre kompetansetjenesten og se på hva kommunikatørene i regionen kan 
bidra med i pasientsikkerhetsarbeidet for å styrke det regionale samarbeidet.  

• Foredrag på NSF tillitsvalgtopplæring i Bodø 7. oktober om pasientsikkerhetsarbeid 
 
Seminar/ Konferanse: 

• Workshop «Samstemming av legemidler» 27.11-14 
• Pasientsikkerhetskonferansen ”Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord – sett med 

pasientens øyne” 27.-28.11.14. 
 
Samarbeidsmøter om innsatsområdene i ”I trygge hender 24-7” med de andre 
helseforetakene inkludert Sykehusapotek Nord via telestudio, 1.5 timer: 

• 03.02.14 
• 17.03.14 
• 31.03.14 
• 03.04.14 
• 23.04.14 
• 28.04.14 
• 29.09.14 
• 08.12.14 

 
Månedlig deltakelse i egne telefonmøter med tiltakspakken «SamSTEM» 
 
Produksjon av informasjonsfilm om hjerneslag til YouTube og sosiale medier 
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Forskning 
 
Forskningsprosjekter: 
PhD prosjekt 
Kjersti Mevik, NLSH HF 
Validering av Global Trigger Tool som målemetode for kartlegging av pasientskader 
Prosjektperiode 2013-2017 
Deltakende helseregion: HN, HSØ 
 
Prosjektet deltok med poster IHIs ”Annual National Forum for Quality and Improvement in 
Health care” i Orlando i desember 2014. 
 
PhD prosjekt 
Ellinor Haukland, NLSH HF 
Metodologiske utfordringer ved måling av pasientsikkerhet hos kreftpasienter 
Prosjektperiode 2014-2020 
Deltakende helseregion: HN 
 
 

Aktivitet i 2014 
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I Trygge Hender 24-7” 

I 2014 gikk den opprinnelige tre-årige pasientsikkerhetskampanjen (2011 - 2013) over til å bli 
et 5-årig pasientsikkerhetsprogram, først og fremst pga. norske sykehus vil trenge mer tid før 
målene i kampanjen er nådd.  

Innføringen av ”alle relevante tiltakspakker på alle relevante enheter” er ikke sluttført 
nasjonalt, heller ikke i foretakene i Helse Nord. Det utvikles mange nye og smarte løsninger i 
arbeidet med innføring av tiltakspakkene. RKPS er opptatt av at gode løsninger må deles, og 
ser på både nettsiden og videomøtene (se senere) som viktige arenaer for dette. 

Fokuset har vært å dele erfaringer, ideer og metoder for organisering og implementering av 
tiltakspakker, fordi dette for de fleste er ny måte og jobbe på. Praktisk forbedringsarbeid er 
en utfordring for helsepersonell, særlig fordi det kommer i tillegg til de daglige 
arbeidsoppgavene. Kompetansetjenesten vil derfor gjennom sitt arbeid arbeide for å få 
fjernet ”prosjekt -fokuset” og bidra til at forbedringsarbeidet implementeres i den daglige 
driften. 

Regionale videomøter 
 
Kompetansetjenesten arrangerer jevnlig videomøter mellom de lokale kampanjelederne i 
foretakene i regionen. På møtene deltar de lokale kampanjelederne og annet personell ved 
behov. Regionale kampanjeledere har også deltatt jevnlig. Gjennomføringen av 
tiltakspakkene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har vært et viktig tema for disse 
møtene. 
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Regionalt nettsted/ verktøykasse 

Høsten 2014 ble det etablert et eget nettsted på Helse Nords intranett for den regionale 
kompetansetjenesten. Nettsidene ble annonsert for deltakerne på 
pasientsikkerhetskonferansen i november 2014. Nettsidene skal være et viktig fellesområde 
for klinisk fagmiljø og ledelse i alle foretakene. Hovedoppgaven til kompetansetjenesten er å 
bidra til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av 
foretaksgrensene. Nettsidene skal være en database og erfaringsbank.  

Kompetansetjenesten har fått i oppdrag å arbeide aktivt for å skape felles møteplasser for 
erfaringsutveksling mellom foretakene i landsdelen. Felles nettsider bidrar til 
kunnskapsdeling om beste praksis i pasientsikkerhetsarbeidet. Kompetansetjenesten vil ha 
det redaksjonelle ansvaret for innholdet på nettstedet, men samtlige helseforetak er invitert 
til å være innholdsleverandør.   

Sidene finnes her: http://intranett.helse-nord.no/regional-kompetansetjeneste-for-klinisk-
pasientsikkerhet/category30448.html  

 
SamSTEM 
 
Tiltakspakken for legemiddelhåndtering i sykehus gjennomføres i Helse Nord som et felles 
prosjekt ledet av Sykehusapoteket Nord. Nordlandssykehuset har hatt en viktig rolle i dette 
prosjektet, mye takket være vår status som kompetansetjeneste. 
 
Pasientsikkerhetsfilmen 
 
RKPS har vært ansvarlig for å lage en informasjonsfilm om åpenhet og åpenhetskultur for 
Helse Nord. Filmen kan sees her: http://intranett.nordlandssykehuset.no/pasientsikkerhet-
og-kvalitet/pasientsikkerhetsfilm-article122441-26009.html eller her 
https://www.youtube.com/watch?v=4WC9pp6nE9k  
 
Regional konferanse for pasientsikkerhet og kvalitet 
 
Den regionale konferanse ble arrangert for andre gang 27. – 28. november i Bodø. Årets 
tema var Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord sett med pasientenes øyne. Blant innleggene 
var. 

• Workshop – samstemming av legemiddellister v/ Margaret Aarag Antonsen, 
fagsjef Sykehusapotek Nord 

• A Patients View of Patient Harm v/ Carolyn Canfield, nasjonal brukerrepresentant 
• Samstemming av legemiddellister v/overlege og seniorkonsulent Morten 

Finckenhagen 
• Implementering av tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 

v/ Christian von Plessen, overlege og Phd 
• Pasientperspektivet fra en leges ståsted v/ Olav Røise, professor 
• Presentasjon av forbedringsarbeid i de ulike HF i Helse Nord.  

 
 

http://intranett.helse-nord.no/regional-kompetansetjeneste-for-klinisk-pasientsikkerhet/category30448.html
http://intranett.helse-nord.no/regional-kompetansetjeneste-for-klinisk-pasientsikkerhet/category30448.html
http://intranett.nordlandssykehuset.no/pasientsikkerhet-og-kvalitet/pasientsikkerhetsfilm-article122441-26009.html
http://intranett.nordlandssykehuset.no/pasientsikkerhet-og-kvalitet/pasientsikkerhetsfilm-article122441-26009.html
https://www.youtube.com/watch?v=4WC9pp6nE9k
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Det kom 123 deltakere på fjorårets konferanse, og tilbakemeldingene i etterkant har vært 
svært gode. Formålet med seminaret er å knytte nettverk mellom foretakene, lære av 
hverandre og å gi motivasjon og inspirasjon til et fokusområde som kan slite i motbakker ”i 
en travel hverdag”. I forlengelsen av dette seminaret ble det arrangert et dagsseminar for 
toppledere og styremedlemmer. Seminaret hadde 15 deltakere. Konferansestart i november 
forhindret mange fra å delta på grunn av innkjøps- og reisestopp. Neste konferanse er derfor 
planlagt i Tromsø januar 2016. Denne konferansen vil arrangeres i nært samarbeid med 
UNN. 

 
Samarbeid med Helse Nord om hjerneslagkampanje og produksjon av 
opplysningsfilm om hjerneslag 
 
Helse Nord mottok i 2014 midler som var øremerket informasjonstiltak om hjerneslag. Det 
ble ikke kjørt noen nasjonal kampanje i 2014, og pengene fra Helsedirektoratet var dermed 
ment som en erstatning for dette. Rådgiver i Regional Kompetansetjeneste samarbeidet med 
kommunikasjonsrådgiver ved Helse Nord om planlegging og gjennomføring  av kampanjen. 
Nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset var rådgivende fagpersonell i utarbeidelse av 
de ulike tiltak.  
 
Et av tiltakene var produksjon av en 30 sekunders opplysningsfilm om hjerneslag, som ble 
laget for å spres i romjula på internett og sosiale medier. Kompetansetjenesten skaffet også 
skuespilleren samt kjent stemme (profesjonell skuespiller) til videoen. 880 000 personer fikk 
videoen på sin vegg på Facebook (fb). Filmen er så langt delt av over 4000 personer, har om 
lag 4400 likes på Facebook og over 400 000 unike brukere har sett deler av filmen. I tillegg er 
filmen lagt ut på YouTube med over 1000 visninger, og den er spredt på diverse nettsteder. 
Blant annet lenker Helsenorge.no til filmen fra sine nettsider. Filmen søkes også inn til 
reklamefrie dager på tv2 til påske.  
 
Filmen kan sees her:  
https://www.facebook.com/helsenord?ref=hl#!/video.php?v=901759049856807&set=vb.17
4628809236505&type=2&theater  
 
og her:  
https://www.youtube.com/watch?v=2588HQ_3hfY  
 
 
  

 
 

https://www.facebook.com/helsenord?ref=hl%23!/video.php?v=901759049856807&set=vb.174628809236505&type=2&theater
https://www.facebook.com/helsenord?ref=hl%23!/video.php?v=901759049856807&set=vb.174628809236505&type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=2588HQ_3hfY
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Annet: 

RKPS deltok med stand på Helse Nords Ledelses- og kvalitetskonferanse i Tromsø våren 
2014. 

 

Veien videre – 2015  
Å bidra til å støtte innføringen av tiltakspakkene regionalt vil fremdeles være et av de 
viktigste satsningsområde for RKSP. Tiltakspakkene innføres på forskjellige måter i 
foretakene. Finnmarkssykehuset har f. eks kommet langt med tiltakspakkene innen psykisk 
helse og rus, men ønsker drahjelp med Hjerneslag og Forebygging av UVI, mens 
Helgelandssykehuset har størst utfordringer med Fall og Trykksår. For å kunne gi mest 
effektiv støtte til hvert foretak skal RKPS i løpet av 2015 bistå hvert foretak i å arrangere 
egne èn-dags nettverksmøter, spesifikt rettet mot utfordringene det enkelte foretak har. I 
fortsettelsen av læringsnettverkene vil vi også tilby opplæring i Excel, da våre erfaringer viser 
en veldig stor etterspørsel i opplæring i verktøy som gir mulighet for oppfølging av 
virksomheten gjennom målinger. 

RKPS har fått en henvendelse fra HSH om å se på muligheten for å lage felles 
opplæringsmoduler for de pakkene der opplæring inngår som et av tiltakene. Dette gjelder 
foreløpig ”Forebygging av fall” og ”Forebygging av UVI”. Utvikling av felles pakker for pålagt 
opplæring vil kunne spare det regionale helseforetaket samlet for betydelige ressurser i 
planlegging og gjennomføring. Samtidig vil det å lage slike opplæringsmoduler også være 
svært ressurskrevende for tjenesten. 

Etter ønske fra de andre foretakene vil RKPS arrangere lokale nettverkssamlinger lokalt i 
løpet av 2015. Programmet skal bestemmes lokalt, men RKPS skal bidra med gjennomføring 
og faglig assistanse.  

Erfaringer etter innføring av systematiske pasientobservasjoner (triagering) i akuttmottak og 
ambulansetjenesten viser at man har fått et kompetanseløft i vurdering av pasientenes 
tilstand, og bedre kommunikasjon mellom profesjonene fordi rapporteringen nå baserer seg 
på objektive vurderinger. Analyse av 50 siste dødsfall ved Nordlandssykehuset viser at man 
mangler gode system for å gjenkjenne risikopasienter på sengepost. Vi kunne unngått 
dødsfall dersom observasjoner og kommunikasjon i sårbare situasjoner var bedre. 
Nordlandssykehuset skal derfor i gang med en pilot i 2015, hvor vi fokuserer på systematiske 
observasjoner, standardiserte tiltak og respons basert på objektive pasientobservasjoner for 
både voksne og barn. Så langt har prosjektet skapt engasjement blant ledelse, pleiepersonell 
og leger. Vi håper erfaringene fra prosjektet kan bidra til engasjement for 
pasientsikkerhetsarbeidet, og danne grunnlag for et regionalt tiltak.  

 

 

 
 



 

8 

 
 

Illustrasjonsfoto: colourbox.com 
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