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Innstilling til vedtak: 
• Styret er tilfreds med arbeidet som utføres av Regional kompetansetjeneste for klinisk 

pasientsikkerhet.  
 

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.  
 

Direktørens vurdering 
Direktøren er fornøyd med kompetansetjenestens arbeid. Mange utfordringer knyttet til pasientsikkerhet 
er foretaksovergripende og potensialet for læring og erfaringsoverføring er stort. Det fordrer at det 
finnes arenaer der engasjerte medarbeidere kan møtes og diskutere problemstillinger sett fra sitt eget 
ståsted. RKPS bidrar til dette, både gjennom videomøtene, men ikke minst gjennom den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen.  
 
Kompetansetjenesten har ett vidt fokus både når det gjelder hvilke tiltak den engasjerer seg i og på 
hvilket nivå man finner virkemidler som kan benyttes til å nå målene. Direktøren mener den tette 
integrasjonen mellom seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset og et regionalt fokus har 
vært vellykket. 
 
 

Saksbehandler:  Benedikte Dyrhaug Stoknes 
Dato dok: 26.01.2017 
Møtedato: 21.02.2017 
Vår ref:  2016/304 
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Aktivitet 2016  
RKPS ble i utgangspunktet opprettet for perioden 2012 – 2016, men har ila året som gikk fått videreført 
og utvidet sitt mandat på flere områder knyttet til pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  
 
RKPS har også i 2016 gjennomført månedlige videokonferanser med kampanjeledere fra de andre 
helseforetakene i regionen, samt regional kampanjeleder. Disse møtene er viktige for koordinert innsats 
for pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder. I løpet av 2016 fikk vi en rekke henvendelser om 
bistand og ønske om besøk og hospitering, både fra egen regionen og fra andre regionale helseforetak 
 
RKPS er fra 2016 medansvarlig for en modul om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid for 
medisinstudenter ved UiT. Tjenesten har også produsert to informasjonsfilmer; en informasjonsfilm om 
legemiddelsamstemming1 og en undervisningsfilm om Tidlig oppdagelse av forverret tilstand2 3 
 
RKPS arrangerte i 2016 den tredje regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø, i samarbeid med 
UNN. Konferansen hadde over 300 deltakere og var fulltegnet.  
 
For detaljer rundt aktiviteten vises til vedlagt årsrapport for 2016.  
 

1 https://www.youtube.com/watch?v=vFojdjju3Ss  
2 http://www.youtube.com/watch?v=WX-4g4-9yCY  
3 https://www.youtube.com/watch?v=h3JEH39Xz0Y&feature=youtu.be 
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Årsrapport 



 

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.  
 
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. 

Organisering 
Kompetansetjenesten utgår fra Seksjon for Pasientsikkerhet i Nordlandssykehuset. Seksjon for 
pasientsikkerhet ligger i Avdeling for forskning og pasientsikkerhet, en stabsenhet som er innunder 
direktør ved NLSH HF. Seksjonen har primært ansatte i kombinasjonsstillinger, som ellers tilhører 
ulike profesjoner og fagområder. Hver ansatt har sine «innsatsområder» som den har særlig ansvar 
for å følge opp. Koordinering og erfaringsutveksling gjøres på det faste, ukentlige seksjonsmøtet. 
Egne erfaringer med pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset utgjør kompetansetjenestens 
viktigste erfaringsgrunnlag for å bistå også andre foretak. 
 
Fordelen med denne typen organiseringer er at tjenesten beholder sin tunge, kliniske forankring, noe 
som gir legitimitet på feltet. Fordi stillingsressursene er spredt på flere ansatte får tjenesten samlet 
et mangfold av erfaring og kompetanse, samt et stort kontaktnett både lokalt, regionalt og etter 
hvert også nasjonalt. Flere ansatte gir mulighet for å delta i andre utvalg og prosjekter som direkte 
eller indirekte er nært knyttet til systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Det gir både 
kompetansetjenesten kunnskap om tilgrensende prosesser, og gjør at vi kan ta med vår kunnskap og 
erfaringer fra arbeid på lokalt plan også inn i andre fora. Blant annet er veilederen for 
Legemiddelsamstemming også ansatt som prosjektleder i «Elektronisk kurve»-prosjektet, og vil 
ivareta nødvendige tekniske løsninger med inngående kunnskap om pasientsikkerhetsarbeidet.  
 
Personalressurser i seksjon for pasientsikkerhet i 2016  

• Sykepleier Benedikte Dyrhaug Stoknes, Leder 100 %  
• Kommunikasjonsrådgiver Linn Braseth, 100 % (6 mnd foreldrepermisjon) 
• Fysioterapeut Hilde Normann 100 %  
• LIS lege kirurgi/PhD stipendiat Kjersti Mevik 20 % (9 mnd foreldrepermisjon)  
• LIS lege nevrologi Ida Bakke, 20 % (fom 1.6)  
• Kommunikasjonsrådgiver Wigdis Korsvik, 20 % 
• Miljøterapeut Liss Langås 20 %  
• Overlege infeksjon Hanne Winge Kvarenes, 25 %  

1 Jf brev fra Helse Nord til NLSH om opprettelse av regionalt kompetansetjenesten, datert 18.12.2012 
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• Sjef ved Center for Kvalitet, region Syddanmark Overlege lungemedisin Christian von 

Plessen, 10 % (20 % tom 1.5.16) Eksternt engasjert 
 

Kompetansetjenesten har over tid hatt kontakt 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 har vært som rådgiver innen ledelse av pasientsikkerhet. Forbindelsen har 
blant annet bidratt til at CEO Gary Kaplan deltok med innlegg på den Regionale 
pasientsikkerhetskonferansen, og påfølgende styreseminar i Tromsø 10.-11.2 2016. I november 2016 
var det en gruppe med deltagere fra både Nordlandssykehuset og privat næringsliv på besøk ved 
Virginia Mason i Seattle for å komme mer i dybden på deres pasientsikkerhetsarbeid. Hensikten var å 
vurdere hvilke verktøy de benytter som vi kan ha nytte av i Helse Nord. Erfaringer fra besøket er 
blant annet presentert i Kvalitetsnettverket i Helse Nord. 
 

Aktivitet og nøkkeltall 2016 
Regional pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 15.-16. februar 

• Workshop - 198 deltakere 
• Konferanse - 316 deltakere 
• Styreseminar - 38 deltakere, hvorav 9 styremedlemmer 

 
Undervisnings- og informasjonsvirksomhet 

• 2 dager hospitering fra Finnmarkssykehuset jan-16 
• Presentasjon for Kvalitetsutvalget ved UNN 12.4.16 
• Dagsbesøk fra Helgelandssykehuset med informasjon og gjennomgang av bruk i 

kvalitetstavler på enhetene 
• 6 timer forelesning i pasientsikkerhet og forbedringsarbeid for medisinstudenter ved UiT 

mai-16 
• Opplæring i GTT metoden for Helgelandssykehuset 15.11.16 

 
 
Informasjons-/samarbeidsarenaer: 

• Det er arrangert 7 videomøter om innsatsområdene i ”I trygge hender 24-7” med de andre 
helseforetakene, Sykehusapotek Nord og regionale programledere i Helse Nord  

• Produksjon av informasjonsfilm om legemiddelsamstemming. Filmen hadde premiere på 
forbedringssamlingen på Gardemoen i februar foran 700 deltakere.  

• Produksjon av informasjonsfilmer om «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» 
• Deltakelse i arbeidsgruppe med DIPS tverrfaglig behandlingsplan 
• Deltakelse i prosjekt om tavlemøter med FIKS  
• Deltakelse på to dagers TILT-seminar sammen med prosjektleder for «tidlig oppdagelse av 

forverret tilstand» fra UNN 
 

 
Andre verv 
Kompetansetjenesten har hatt representanter i følgende råd og utvalg: 

• Ekspertutvalg for innsatsområdet ”Sepsis” (Pasientsikkerhetsprogrammet) 
• Ekspertutvalg for GTT 
• Arbeidsgruppe for ny spesialistutdanning for leger innenfor felleskompetansemoduler 

(pasientsikkerhet, kvalitet, forskning og kunnskapshåndtering) (Helsedirektoratet) 
• Styret RETTS Norge (tom april 2016) 
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• Nasjonal arbeidsgruppe for samkjøring av medarbeiderundersøkelsen (MU) og 

pasientsikkerhetsundersøkelsen, PSKU (Pasientsikkerhetsprogrammet) 
• Programkomiteen for den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen 

 
 
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 
 
Dr Kjersti Mevik har deltatt med muntlige presentasjoner av forskningen på følgende internasjonale 
konferanser: 

• IHIs ”Annual National Forum for Quality and Improvement in Health care” i Gøteborg i april 
2016. 

• The International Society for Quality in Health Care (ISQua) i Tokyo i oktober 2016.  
 
PhD prosjekt 
Ellinor Haukland, NLSH HF 
Metodologiske utfordringer ved måling av pasientsikkerhet hos kreftpasienter 
Prosjektperiode 2014-2020 
Deltakende helseregion: HN 
 
Dr. Ellinor Haukland var i mai-juni 2016 som del av sin PhD på et forskningsopphold ved Dana Farber 
Cancer Institute, Boston. DFCI er et anerkjent kreftsykehus som lenge har jobbet målrettet med å 
bedre kvalitet og pasientsikkerhet for kreftpasienter. Det ble da opprettet et samarbeid mellom 
Nordlandssykehuset og DFCI, hvor man sammen jobber for å utvikle et trigger tool verktøy for å måle 
skader hos kreftpasienter. Metoden vil å løpet av 2017 bli pilotert på begge sykehusene og inngå som 
del av doktorgraden til dr. Haukland. 
  

Aktivitet i 2016 

Den 3. regionale pasientsikkerhetskonferansen 
RKPS arrangerer årlig Helse Nords regionale pasientsikkerhetskonferanse. Konferansen skal bidra til 
kompetanseheving og nettverksbygging på tvers av foretak i regionen for personell på alle nivå som 
jobber med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Konferansen arrangeres annet hvert år i Bodø og 
Tromsø. I februar 2016 var Tromsø arrangørby, og UNN bidro i arrangementskomiteen. 
 
Konferansen bidrar i å følge opp Helse Nords overordnede mål for kvalitetsstrategien for 2016 – 
20202; «(…) å fremme varig forbedring av vår helsetjeneste». Programmet for konferansene utvikles 
med tanke på satsningsområdene strategien; hhv pasientenes helsetjeneste, pasientsikkerhet, 
kunnskapsforankring samt dokumentasjon og analyse av klinisk praksis. Konferansen er også et viktig 
arena for å kunne utvikle en felles pasientsikkerhetskultur. Kvalitetsstrategien sier blant annet:  
 

«Ansvaret for utvikling av en kvalitetskultur hviler ikke alene på den enkelte avdelings-/enhetsleder i samspillet med sine 
medarbeidere, men i like stor grad på helseforetakets ledelse. Kontinuerlig kvalitetsforbedring i det gode pasientforløpet 

2 MS0293 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2016 – 2020 ink. styrets vedtak 
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skal etterspørres og tilstrebes på alle nivåer. Helse Nord RHF vil tilstrebe en god regional kvalitetskultur ved å ha oversikt 

over regionale nettverk samt etablere nye regionale nettverk for å fremme kvalitet der det anses hensiktsmessig3.» 
 

Konferansen er en av få arenaer der ansatte fra alle nivå – hjelpepleiere, mellomledere og 
styremedlemmer – kan sitte sammen og diskutere utfordringer knyttet til pasientsikkerhet og 
kvalitet. Felles møtesteder er nødvendige for utvikling av en felles kultur, og nettopp fellesskapet har 
vært trukket fram som særlig positivt i deltakernes evaluering av konferansen4. Konferansens 
hovedattraksjon var Gary Kaplan fra Virginia Mason. Hans budskap var at ledelse, i form av en 
kombinasjon av vedvarende lederfokus og bevisst utforming av administrative systemer, på sikt kan 
gi en kultur preget av stadig forbedring. 
 
RKPS jobber også for at direktørmøter og styreseminarer i helseregionen kan legges i tilknytning til 
konferansen. Vi tror dette ytterligere kan styrke arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, og øker 
bevissthet og kunnskap om dette i alle ledd.  
 
Konferansen er åpen for alle ansatte i regionen. Styremedlemmer og brukerutvalgene er invitert 
fordi deres bidrag bidrar til nyanserte og helhetlige diskusjoner under konferansen. Foruten selve 
konferansen arrangeres det et eget styreseminar samt en workshop i tilknytning til konferansen. 
Workshop er et format som skal gi praktisk bistand til å løse konkrete utfordringer knyttet til 
pasientsikkerhet. I 2016 var temaet tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet og hvordan få til 
en vellykket implementering. 
 
Det er et særlig mål at konferansen skal være relevant for klinisk personell. Konferansen har samlet 
et stadig større og bredere publikum, som består av alt fra klinikere, ledere på ulike nivåer og 
beslutningstakere. Figuren viser den prosentvise sammensetningen av deltakere på konferansen i 
2016:  
 

 
 
 
Utvikling av ny GTT portal (ASJ) 
Nordlandssykehuset har i mange år vært langt framme når det gjelder GTT. Kompetansetjenesten har 
drevet opplæring i flere foretak, og driver også veiledning for teamene i regionen. Helse Nord RHF 
har i samarbeid med Nordlandssykehuset utviklet en ny GTT portal som skal implementeres i alle 
helseforetakene i løpet av 2017. RKPS har bidratt med klinisk kompetanse i verifisering av triggere og 
utvikling av ny løsning.  
 
Det er gitt undervisning og opplæring av ny GTT-portal for GTT-teamene ved Nordlandssykehuset, og 
den nye løsning er tatt i bruk for analyser fra og med juni 2016. Kompetansetjenesten vil bidra med 
spredning av løsningen til øvrige foretak i regionen i 2017. 
 

3 Kvalitetsstrategien, avsnitt 6. Kvalitetskultur og videre oppfølging 
4 Se vedlegg, NLSH styresak 30-2016. Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2016. 
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Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge Hender 24-7» 5 

Oppdragsdokumentet for 2016 stilte krav om at alle innsatsområder igangsatt av 
pasientsikkerhetsprogrammet innen utgangen av året skulle være spredt til alle relevante 
sykehusenheter6. For foretakene er både innføringen, men også måling av graden av innføring, en 
vedvarende utfordring. For hva er egentlig en «relevant» enhet? Og når kan man si at et 
innsatsområde er «innført»?  

RKPS har igangsatt et arbeide for å lage en spredningsplan som kan gi nødvendige avklaringer, og 
sikre at dette blir målt relativt konsekvent på tvers av enheter og foretak. Dette arbeidet er delt med 
de andre foretakene.  

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. 
 
Regionalt nettsted/ verktøykasse 

Det er etablert et eget nettsted på Helse Nords intranett for den regionale kompetansetjenesten. 
Nettsidene skal være et fellesområde for pasientsikkerhet for kliniske 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. På sikt håper vi at foretakene skal øke bruken av nettsidene til å dele informasjon 
de mener andre foretak også vil ha interesse av. 

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

 
Trygg Pleie skjemaet 
Prokom-skjemaet «Trygg pleie» som er utviklet og brukes i Helse Vest, er et felles skjema for 
ernærings-, fall- og trykksårscreening. Det elektroniske skjemaet erstatter tre papirskjema og gjør 
rutinemessig gjennomføring av multiple screeninger enklere i sengepost. Skjemaet har lenge vært et 
tema i det regionale nettverket, og det har vært et ønske å få tatt skjemaet i bruk også i Helse Nord.  
 
Det er igangsatt et prosjekt mellom HN-IKT og RKPS for å få utformet et skjema som fyller kravene til 
screening på disse områdene tilpasset Helse Nords versjon av DIPS. Skjemaet skal etter planen også 
kunne generere en rapport som kan gi fortløpende tall for screeningpraksis.  
 
Skjemaet ble ferdigstilt i 2016, og prototypen er lagt inn i DIPS7. Så langt har vi dessverre ikke klart å 
få rapporten til å stemme, slik at skjemaet foreløpig har liten verdi som rapporteringsverktøy. Dette 
er en viktig mangel RKPS håper å få løst dette problemet snarlig i samarbeid med HN-IKT.  
  

5 http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/forside  
6 JF MS0227 Oppdragsdokument 2016 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, pkt 4.2 
7 Skjema ID S-2532326 – Trygg Pleie 
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Hendelsesanalyser 
Helsedirektoratet har oversatt den svenske veilederen for Hendelses- og risikoanalyse, og oppfordrer 
til at denne metoden tas i bruk også i Norge. Alle foretak unntatt HSH har ansatte med denne 
kompetansen, men kun NLSH har foreløpig gjennomført analyser i eget foretak.  
 
Hendelsesanalyser har vært tema i det regionale kvalitetsnettverket, der veien framover med tanke 
på innføring i alle foretak har vært diskutert. Det er ønskelig med en viss regional koordinering, både 
fordi mye av det skriftlige materialet kan deles og fordi gode analyser krever både klinisk kompetanse 
og administrativ kompetanse. Det er grunn til å tro at analyseledere, særlig i en tidlig fase, kan lære 
mye av hverandre.  
 
Nettverket ønsker at RKPS skal bistå med regional opplæring. Slike opplæring er planlagt i forbindelse 
med at også den nasjonale opplæringen skal overføres til norske hender våren 2017. Sykehuset i 
Vestfold, Helse Bergen og Nordlandssykehuset vil i første omgang bidra med nasjonale veiledere. 
 
Annet:  
RKPS mottar med ujevne mellomrom forespørsler fra personer i andre foretak om råd og veiledning 
vedrørende ulike formål man lokalt strever med å finne løsning på. Eksempler på dette for 2016 er 
bestilling av skisokker som del av fallforebyggende arbeid, oppsett i Extranett og veiledning av 
søknad til Helse Nords kvalitetspris.    
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