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Direktørens vurdering: 
Pasientsikkerhet er et relativt nytt fagfelt i rivende utvikling, og det dukker stadig opp nye verktøy, 
nye tiltak og nye perspektiver. Den regionale kompetansetjenesten har vist at de kan fange opp 
viktige trekk ved utviklingen og omsette det til praktiske tiltak som passer inn i den nordnorske 
virkeligheten.  
 
Direktøren ser at behovet for regional kommunikasjon, koordinering og arbeidsdeling kommer ikke 
til å bli mindre framover, og registrerer at kompetansetjenesten har blitt en sparringpartner rundt 
regionale problemstillinger knyttet til pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring, også for det 
regionale foretaket. Fra årsrapporten nevnes utviklingen av Nordic Clinical Analytics Framework 
(NCAF), den regionale pasientsikkerhetskonferansen, og innføringen av hendelsesanalyser som 
tiltak med behov for regionalt perspektiv. Direktøren synes kompetansetjenesten innfrir sitt oppdrag 
på et tilfredsstillende vis, og ser fram til en ytterligere utvikling av tjenesten i samarbeid med de 
øvrige helseforetakene i regionen. 
 
Bakgrunn: 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) i Helse Nord ble etablert i 
desember 2012 i Nordlandssykehuset HF1. 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 viktigste målgruppe.  
 
Den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) 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. 

1 Brev til adm.dir NLSH fra Lars Vorland den 18.12.2012. Internt saksnummer 2010/1702 
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Arbeidet i den regionale kompetansetjenesten har i 2017 vært preget av høy aktivitet og mange 
ulike prosjekter som:  
 

• Arrangør for den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 
• Deltakelse i ulike nasjonale råd og utvalg som omfatter pasientsikkerhetsarbeid 
• Utvikling av ny GTT-portal (NCAF) 
• Opplæring og veiledning av regionale GTT-team 
• Arbeid med det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge Hender 24-7 
• Ledet arbeidet med å enes om et felles scoringssystem for Early Warning Score i regionen 
• Arrangert månedlige videomøter mellom regional programleder i Helse Nord og de lokale 

programlederne i foretakene 
• Opprettet regionalt nettverk for hendelsesanalyser 
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Regional kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet, 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. Høsten 2017 ble 
tidligere Avdeling for forskning og pasientsikkerhet lagt ned, og seksjonen har deretter vært direkte 
underlagt fagsjef.  
 
Seksjonen har primært ansatte i kombinasjonsstillinger, som ellers tilhører ulike profesjoner og 
fagområder. Hver medarbeider har sine arbeidsområder, med særlig ansvar for oppfølging. 
Koordinering og erfaringsutveksling gjøres på det faste, ukentlige seksjonsmøtet. Egne erfaringer 
med pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset utgjør kompetansetjenestens viktigste grunnlag 
for å bistå også andre foretak. 
 
Kombinasjonsstillinger er krevende for de ansatte, og stiller også større krav til koordinering. Enkelte 
stillinger, f.eks. lederstillingen, lar seg vanskelig kombinere med annen stilling. Rådgiverne blir også 
mindre fleksible og tilgjengelige enn det de ville vært i en fulltidsstilling. Et engasjement i 
kompetansetjenesten stiller derfor store krav til evne for selvstendig arbeid.  
 
Fordelen med organiseringen er at tjenesten beholder sin tunge, kliniske forankring, noe vi opplever 
gir legitimitet i de kliniske delene av virksomheten. 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 handler om systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Det gir både 
kompetansetjenesten viktig kunnskap om tilgrensende prosesser, og gjør at vi kan ta med vår 
kunnskap og erfaringer fra arbeid på lokalt plan inn i andre fora. Blant annet er en av rådgiverne 
ansatt som prosjektleder i «Elektronisk Kurve» og bidra med kunnskap om pasientsikkerhetsarbeidet 
i tekniske løsninger under utvikling.   

1 Jf brev fra Helse Nord til NLSH om opprettelse av regionalt kompetansetjenesten, datert 18.12.2012 
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Personalressurser i seksjon for pasientsikkerhet i 2017 

• Sykepleier Benedikte Dyrhaug Stoknes, Leder 100 %  
• Kommunikasjonsrådgiver Linn Braseth, 100 % (6 mnd foreldrepermisjon) 
• Fysioterapeut Hilde Normann 80 %  
• LIS lege kirurgi/PhD stipendiat Kjersti Mevik 20 % (tom 1.mars)  
• Kommunikasjonsrådgiver Wigdis Korsvik, 20 % (tom 1. mars) 
• Miljøterapeut Liss Langås 20 % (tom 1. mars) 
• Overlege infeksjon Hanne Winge Kvarenes, 25 % 
• Overlege psykiatri, Nora Miller 20 % (fom 1. august) 
• Overlege anestesi, Marie Rønning Madsen, 20 % (fom 1. februar) 
• Sykepleier Anne Hansen, 20 % (fom 1. august) 
• Sykepleier Pernille Aune, 40 % (fom 1. des) 
• Sjef ved Center for Kvalitet, region Syddanmark. Overlege lungemedisin Christian von 

Plessen, 10 % 
 

Engasjement med tilførte kvalitetsmidler 2017 
• Sykepleier Berit Enoksen, 40 % (fom 1.mars) 
• LIS lege nevrologi Ida Bakke, 50 % (fom 20. mars) 

 

Aktivitet og nøkkeltall 2017 
Regional pasientsikkerhetskonferanse i Bodø 15.-16. februar 2 

• Workshop - 198 deltakere 
• Konferanse - 340 deltakere 
• Styreseminar - 38 deltakere, hvorav 9 styremedlemmer 

 
Møter, undervisnings- og informasjonsvirksomhet 

• Januar – Foredrag på Helgelandssykehuset Sandnessjøen om pasientsikkerhetskultur og 
kulturarbeid 

• Januar – Forelesning på Nasjonalt læringsnettverk «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» 
• April – Opplæring av ProACT3-instruktører i Finnmarkssykehuset 
• September – Forberedelser til helse og omsorgsdepartementet for årlig melding  
• Oktober – bidratt med fremlegg på Fellesmøte for saksbehandlere i meldeordningen om 

hendelsesanalyser 
• Desember – Presentasjon av pasientsikkerhetsarbeidet og Global Trigger Tool (GTT) for 

ledergruppe Helse Nord 
• Desember – Presentasjon av GTT og Nordic Clinical Analytics Framework4 (NCAF) for 

representanter i fagsjefsmøte  
 
 
Informasjons-/samarbeidsarenaer: 

• Det er arrangert 7 videomøter om innsatsområdene i «I trygge hender 24-7» med de andre 
helseforetakene, Sykehusapotek Nord og regional programleder i Helse Nord 

2 For mer informasjon, se NLSH styresak 30-2017 Pasientsikkerhet – Erfaringsrapport fra den regionale 
pasientsikkerhetskonferansen 2017 
3 ProACT er en standardisert og systematisk overvåking for å oppdage tidlig tegn på forverret tilstand hos 
pasient 
4 Til bruk for GTT-gransking 
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• Ledelse av regional utredning av Early Warning Score system   
• Deltakelse i arbeidsgruppe med DIPS tverrfaglig behandlingsplan 
• Deltakelse i utvikling av NCAF  
• Regional opplæring og utbredelse av NCAF 
• Representant i regional styringsgruppe for ForBedring 
• Kompetansetjenesten har samarbeidet om kvalitetsforbedringsarbeid med Dr Amar Shah ved 

East London Foundation Trust, som deltok på den regionale pasientsikkerhetskonferansen og 
styreseminaret  

• Kompetansetjenesten deltok på en studietur til South Eastern Hospital i Belfast. Vi opprettet 
gode kontakter og fikk innsikt i hvordan foretaket og regionen jobbet med pasientsikkerhets- 
og kvalitetsforbedringsarbeid  

• Leder av kompetansetjenesten er ansatt i bistilling ved UiT og har gjennomført undervisning 
for medisinstudenter på 4. og 6. år 

 
Kompetansetjenestens regionale aktiviteter for 2017 utgjør totalt 2,5 årsverk. 

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

• Ekspertutvalg for innsatsområdet «Sepsis» (Pasientsikkerhetsprogrammet) 
• Ekspertutvalg for innsatsområdet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» 

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

(pasientsikkerhet, kvalitet, forskning og kunnskapshåndtering) (Helsedirektoratet) 
• Nasjonal arbeidsgruppe for samkjøring av medarbeiderundersøkelsen (MU) og 

pasientsikkerhetsundersøkelsen, PSKU (Pasientsikkerhetsprogrammet) 
• Nasjonal opplæring i hendelsesanalyser, Helsedirektoratet 
• Elektronisk datafangst Pasientsikkerhetsprogrammet, Nasjonal IKT 
• Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

 
 
Forskning –Forskningsprosjekter: 
PhD prosjekt  
Kjersti Mevik, NLSH HF 
 
Validering av Global Trigger Tool som målemetode for kartlegging av pasientskader 
Prosjektperiode 2013-2018 
Deltakende helseregion: HN 
 
Kjersti Mevik har i mai-juni 2017 vært på ett nytt forskningsopphold i Boston, USA. Hun har der 
besøkt IHI (Institute for Healthcare Improvement) hvor hun tidligere har hospitert i forbindelse med 
sin PhD. Det er dette senteret som har utviklet målemetoden Global Trigger Tool. Mevik evaluerer 
den praktiske bruken av verktøyet i sin PhD. 
 
PhD prosjekt  
Metodologiske utfordringer ved måling av pasientsikkerhet hos kreftpasienter 
Prosjektperiode 2014-2020 
Deltakende helseregion: HN 
 
Dr. Haukland har publisert følgende artikler i 2017:  
 “Adverse events in hospitalised cancer patients: a comparison to a general hospital population”. 
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Haukland EC, von Plessen C, Nieder C, Vonen B 
Acta Oncol 2017 Sep;56(9):1218-1223. Epub 2017 apr 5. PMID: 28379721 
Artikelen er også presentert med poster på ISQua konferansen i London, oktober 2017. 
 
«The contribution of adverse events to death in hospitalised patients»  
Haukland EC, Mevik K, von Plessen C, Nieder C, Vonen B 
Submittert, men ikke antatt BMJ Quality Open. 
 

Aktivitet 2017 
Den 4. regionale pasientsikkerhetskonferansen 
En av den regional kompetansetjenestens viktigste oppgaver er å arrangere en regional 
pasientsikkerhetskonferanse i Helse Nord årlig. Konferansen skal bidra til kompetanseheving og 
nettverksbygging på tvers av foretak i regionen for personell på alle nivå som jobber med 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. I februar 2017 ble konferansen avholdt i Bodø. 
 
Konferansen bidrar i å følge opp Helse Nords overordnede mål for kvalitetsstrategien for 2016 – 
20205; «(…) 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. Målgruppen er først og fremst klinikere og 
mellomledere, og konferansen gir tellende poeng for de fleste yrkesgrupper innen helse. 
 
Årets konferanse hadde vedvarende forbedring i helsesystemer, bruk av målinger, og oppfølging av 
pasientskader som tema. Konferansens hovedattraksjon var Amar Shah fra East London NHS 
Foundation Trust, som presenterte hvordan denne organisasjonen hadde jobbet systematisk for å 
heve kvaliteten – og kunnskapen om kvalitetsforbedring – innen psykisk helsevern. Et annet tema var 
«second victim» problematikk, et tema som skape stort engasjement blant deltakerne.  
 
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 gi økt 
bevissthet og kunnskap om dette i alle ledd.  
 
Konferansen er åpen for alle ansatte i regionen. Styremedlemmer og brukerutvalgene er invitert 
fordi deres bidrag gir 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 2017 var temaet risikotavler og risikomøter på sengepost. Workshop ble arrangert 
i samarbeid med medisinsk sengepost ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Det ble også laget en 
videosnutt fra workshop til bruk på fagdager og internundervisning, se  
http://intranett.helse-nord.no/regional-kompetansetjeneste-for-klinisk-pasientsikkerhet/videopptak-
av-tavlemote-risikotavle-article147316-30448.html  
 
Utvikling av ny GTT-portal (NCAF) 
Nordlandssykehuset har i mange år satset på GTT-granskning som en del av systematisk 
pasientsikkerhetsarbeid, og har pågående forskningsprosjekter innenfor området for å skaffe oss ny 
kunnskap. Helse Nord RHF har i samarbeid med Nordlandssykehuset utviklet en ny GTT portal i 
elektronisk løsning; Nordic Clinical Analytics Framework (NCAF).  Den regionale kompetansetjenesten 
har bidratt med klinisk kompetanse i verifisering av triggere og utvikling av denne løsningen, og det 
har vært et arbeid som har fortsatt i 2017. I løpet av 2017 har alle foretakene tatt i bruk elektronisk 

5 MS0293 Kvalitetsstrategi Helse Nord 2016 – 2020 ink. styrets vedtak 
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http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCVIEW=FALSE?DOCID=706719


 
løsning.  Kompetansetjenesten driver opplæring og veiledning av GTT-teamene i hele regionen, og 
har i 2017 hatt opplæring av nye GTT-granskere fra Helgelandssykehuset, UNN og 
Finnmarkssykehuset, i tillegg til GTT-teamene ved Nordlandssykehuset.  
 
I 2017 er det påbegynt et arbeid for å få på plass rapportløsning i Visual Analytics (VA) for at GTT-
resultater skal bli lett tilgjengelig for ledelse og GTT-teamene. I 2017 har kompetansetjenesten 
arbeidet mer for praktisk bruk av resultatene for eksempel ved å hente ut enkelthendelser via 
kommentarfeltene i NCAF. 
 
To klinikker har lagt plan for å ta i bruk enkelthendelser til aktiv forbedring inn i ledermøter og 
KVAM-møter6. Andre eksempel på praktisk bruk er samarbeid med smittevernavdeling der en av våre 
klinikker, basert på GTT-funn har gått inn og sett på infeksjon og antibiotikabruk. Erfaringene fra slikt 
samarbeid, og konkrete eksempler på bruk av GTT-resultater, vil kompetansetjenesten dele med de 
andre GTT-teamene i regionen. Det er mulighet å se på videreutvikling av NCAF, for eksempel å legge 
til nye triggere. I 2018 vil en avklare om det blir aktuelt å igangsette slikt arbeid. 
 
 
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I Trygge Hender 24-7» 7 

Oppdragsdokumentet for 2016 stilte krav om at alle innsatsområder igangsatt av 
pasientsikkerhetsprogrammet innen utgangen av året skulle være spredt til alle relevante 
sykehusenheter8. Å ha implementert tiltakspakken innebærer at tiltakene har blitt 
innført/gjennomføres, at det måles kontinuerlig, og at dataene studeres med den frekvens de samles 
inn, for læring og identifisering av nye forbedringsmuligheter9.  

Status for 2017 er at det fortsatt jobbes med tiltakspakkene. Spredningskartet for Helse Nord har 
gått fra hovedsakelig gult til hovedsakelig grønt. Mange av tiltakene er tatt inn i enhetenes rutiner, 
og pasienter risikovurderes med stadig større systematikk. Det kan se ut som om utfordringene ligger 
for det første i å sikre oppfølging av pasienter med risiko, for det andre å innføre måleregimer som 
gir mer nytte enn ekstraarbeid. Dette gjelder både enhetenes målinger av prosess og resultat, men 
også foretakets målinger av graden av innføring.       

Den regionale kompetansetjenesten for pasientsikkerhet, har sammen med Helse Nord IKT, forsøkt å 
tilpasse Helse Vests «trygg pleie» skjema til bruk i Helse Nord10. Dette har vært et møysommelig 
arbeid. Vi har ennå ikke lykkes med å lage en rapport som kan gi resultater med et akseptabelt 
presisjonsnivå. Skjemaet fungerer godt til registrering på sengepostene i Nordlandssykehuset, men 
det har vist seg problematisk å ta ut relevante rapporter fra registreringene. Prosjektet har foreløpig 
stanset opp i påvente av vurdering fra kvalitetsavdelingen i Helse Nord. 

Den regionale kompetansetjenesten har i 2017 ferdigstilt en mal for statusrapportering som er i bruk 
i NLSH. Denne er også delt med de andre foretakene. 

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og utredning av  
Early Warning Score 

6 Kvalitet-s og arbeidsmiljøutvalget PR6021 
7 http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/forside  
8 Jf MS0227 Oppdragsdokument 2016 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, pkt 4.2 
9 Pasientsikkerhetsprogrammet. Strategi 2014-2018 
10 Skjema ID S-2532326 – Trygg Pleie 
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Alle foretakene i Helse Nord deltok da Pasientsikkerhetsprogrammet arrangerte nasjonalt 
læringsnettverk for innsatsområdet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» i 2017. 
Kompetansetjenesten fikk i den forbindelse forespørsel fra Finnmarkssykehuset om bistand til 
opplæring og veiledning av ProACT-instruktører i Hammerfest. Teamet ved Finnmarkssykehuset satte 
stor pris på at man delte erfaringer og kliniske verktøy. Denne kunnskapsdelingen ble blant annet viet 
oppmerksomhet gjennom publisering på Pasientsikkerhetsprogrammets facebookside som eksempel 
på gode resultater med prosjektet.  

Foretakene i Helse Nord har tatt i bruk ulike systemer for Early Warning Score. Fagdirektør i Helse 
Nord ba derfor kompetansetjenesten utrede fordeler og ulemper med de ulike systemene. Formålet 
var å kunne anbefale ett felles system, slik at man kvalitetssikret klinisk kommunikasjon på tvers av 
foretak, samt reduserte behov for tilpasning ved innføring av elektronisk kurve. Utredningen og 
utarbeidelsen av tilrådningen ble gjort av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra UNN og 
kompetansetjenesten. Arbeidsgruppen var også i dialog med representanter fra Finnmarkssykehuset 
og Helgelandssykehuset. Resultatet ble enighet om ett felles scoringssystem, og i 2018 skal det 
utarbeides en regional prosedyre. 

Regionale videomøter 
Kompetansetjenesten arrangerer månedlige videomøter mellom regional programleder i Helse Nord 
og de lokale programlederne i foretakene. Gjennomføringen av tiltakspakkene i den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen har vært et viktig tema for disse møtene, og legger til rette for å dele 
verktøy og erfaringer med hvordan man best mulig kan bidra til pasientsikkerhetsarbeid i regionen. 
 
Hendelsesanalyser 
Helsedirektoratet har oversatt den svenske veilederen for Hendelses- og risikoanalyse, og oppfordrer 
til at denne metoden tas i bruk også i Norge. Hendelsesanalyser inngår fra 2017 i 
tertialrapporteringen fra foretakene til Helse Nord. NLSH og UNN har i 2017 arbeidet med å 
implementere denne metoden i eget kvalitetssystem.  
 
Helse Nord RHF skal etter kvalitetsstrategien11 «sørge for» opplæring i hendelsesanalyser, og 
kompetansetjensten fikk i 2017 midler til å drive et regionalt nettverk i forbindelse med innføringen 
av hendelsesanalyser. Opprinnelig var tanken å arrangere en regional opplæring, men dette målet 
ble senere justert til regional koordinering. Utfordringen med hendelsesanalyser er at den nasjonale 
standarden er særdeles ressurskrevende. God forankring i ledelsen, integrering i kvalitetssystemet, 
og ikke minst kvalitetssikring av prosessen rundt tiltak, er like viktig som selve analyseprosessen for 
at analysen skal få ønsket effekt som katalysator for læring. Alle foretakene har derfor valgt en 
tilnærming med gradvis utbredelse, og hendelsesanalyse vil nok forbli en metode som gjøres på noen 
få, ofte svært alvorlige og komplekse hendelser.  
 
Det er opprettet et regionalt nettverk med deltakere fra alle helseforetakene med personer som alle 
har, eller er tiltenkt en rolle i innføringen av metoden i eget foretak. Foretakene er enige om at den 
nasjonale opplæringen inntil videre har tilstrekkelig kapasitet for å ivareta behovet for nye 
analyseledere. Kvalitet er viktigere enn kvantitet, ikke minst fordi håndtering av disse hendelsene kan 
gjøre skaden verre for de involverte. 
 
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.  

11 MS0293 Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 – 2020, s 17 
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