
ONSDAG 13. FEBRUAR

11.00-12.00 Lunsj/registrering
12.00-12.30 Åpning 
 Møteleder Benedikte Dyrhaug Stoknes
12.30-13.05 Tiden sårer alle leger… En historie om  
 å gjøre feil 
 Heidi Frostad Sivertsen, avdelingsoverlege  
 ved Kvinne-/barnklinikken,  
 Nordlandssykehuset
13.05-13.40 Hendelsesanalyse – hva og hvorfor 
 Hilde Normann, analyseleder  
 Nordlandssykehuset, Hege Fredheim- 
 Kildal, analyseleder UNN 
13.40-14.10  Pause 
14.10-14.55	 Peer	Support	–	Mitigating	the	Emotional		
 Toll of Medical Errors  
 Jo Shapiro, overlege og direktør for Center  
 for Professionalism and Peer Support,  
 Boston. 
14.55-15.25 Kartlegging av oppfølging ved alvorlige  
 hendelser og gruppearbeid 
	 Arbeidsgruppe	Second	Victim	ved	 
 Nordlandssykehuset 
15.25-15.55 Pause 
15.55-17.10 Presentasjon av forbedringsprosjekter fra  
 hvert helseforetak i regionen. 
17.10	–	17.30	 Pasientsikkerhet	sett	fra	Innerhåjen
 Olga K. Innerhåjen
20.00  Middag

TORSDAG 14. FEBRUAR

08.30-11.00 Parallellsesjoner 
• Melde for å lære 
• Forbedring for alle 
• Brukermedvirkning 
• Global Trigger Tool (GTT) - seminar
• Styreseminar 

11.00-12.00  Lunsj
12.00-12.30		 Sikkerhetssystemer	i	luftfarten		
 Bjørn Johansen, Safety Manager i Widerøe’s  
 Flyveselskap AS
12.30-13.00  Si ifra! Paneldiskusjon
	 Ledet	av	Christian	Von	Plessen,	overlege,			
 PhD, lektor ved Center for Kvalitet, Region  
 Syddanmark
13.00-13.20  Hvordan si ifra?
 Gruppearbeid ledet av Regional kompetanse 
 tjeneste for klinisk pasientsikkerhet
13.20-13.45 Pause
13.45-14.15		 Ivaretakelse	av	involvert	personell	etter			
 alvorlige hendelser
 Espen Mælen Hauge, administrerende   
 direktør i Sykehusapotek Nord
14.15-14.45 23 år og 3 transplantasjoner –  
	 dette	har	vært	viktig	for	meg	
 Nikolai Raabye Haugen, nestleder i   
 Unge funksjonshemmede 
14.45-15.00  Oppsummering 
 Siv Cathrine Høymork, direktør Kvalitet og  
 forskningsavdelingen, Helse Nord RHF
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Regional kompetansetjeneste 
for klinisk pasientsikkerhet
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Har du spørsmål 
til	arrangør?	

Ta kontakt på  
pasientsikkerhet@nlsh.no

JO	SHAPIRO er direktør for Center for 
Professionalism and Peer Support (kol-
legastøtte).	Hun	jobber	som	kirurg	ved	
Brigham and Women’s Hospital (BWH) 
i Boston og er også lektor i øre-, nese- 
og halsmedisin ved Harvard Medical 
School. Senteret, som Shapiro grunnla 

i 2008, jobber for å forbedre trivsel, støt-
te lagarbeid og redusere utbrenthet hos 

klinikere. I presentasjonen vil Shapiro snakke 
om hvordan vi som helsepersonell blir påvirket av 

uønskede	hendelser.	Hva	betyr	støtten	fra	kollegaer	når	
feil skjer? Og hva betyr det for pasientsikkerhetskulturen i 
organisasjonen?	Hun	tar	utgangspunkt	i	en	kollegastøtte-
ordning utviklet ved sykehuset i Boston. 

HEIDI	FROSTAD	SIVERTSEN	er spesialist 
i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og 

avdelingsoverlege ved kvinneklinikken 
ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun 
er dypt engasjert i forbedringsarbeid 
og har blant annet en internasjonal 
forbedringsutdannelse for klinikere fra 
Skottland.	Det	anerkjente	opplærings-

programmet	Scottish	Quality	and	Safety	
Fellowship skal styrke kompetanse og 

fagfellesskap blant klinikere og ledere innen pasientsikkerhet og 
forbedringsarbeid. På Pasientsikkerhetskonferansen skal Heidi
Frostad Sivertsen fortelle om sine opplevelser når noe gikk galt.

ESPEN MÆLEN HAUGE er administrerende 
direktør i Sykehusapotek Nord HF. Han 

har allsidig erfaring med HR-arbeid 
både fra Sykehusapotek Nord og UNN.  
Han er utdannet jurist ved Univer-
sitetet i Tromsø og har gjennomført 
nasjonalt topplederprogram for 

helseforetakene. Under Pasientsikker-
hetskonferanse skal Espen fortelle om 

hvordan han som leder og kollega ivaretok 
involverte	personell	etter	alvorlig	hendelse.	

BJØRN JOHANSEN er Safety Manager  
(sikkerhetssjef) i Widerøe. Han har 31 års 
erfaring	som	pilot	og	flykaptein	i	det	 
samme	flyselskapet.	Han	er	også	
flyhavarietterforsker.	Når	det	kommer	
til	sikkerhet,	mener	Bjørn	Johansen	
at vi snakker om en totalt annerledes 

verden i dag enn for tjue år siden. Eller 
som han sier: «Omfanget av endringene er 

enorme».	Mye	av	dette	skyldes	utviklingen	og	
innføring av nye sikkerhetssystemer. På pasient-

sikkerhetskonferansen deler han av sin lange erfaring med 
dette	viktige	arbeidet.	

NIKOLAI	RAABYE	HAUGEN er fra Andenes. Han ble født med innsnøring i 
urinrøret,	og	har	opplevd	flere	nyrekollapser.	Som	treåring	gikk	han	gjennom	
sin	første	transplantasjon,	og	fikk	en	nyre	av	sin	mor.	Han	har	lang	erfaring	
fra	å	være	pasient	ved	flere	sykehus	i	regionen,	i	tillegg	til	Haukeland,	Ahus,	
St. Olavs og Rikshospitalet. Han vil fortelle om sine erfaringer om det å leve 
med	kronisk	sykdom	og	hva	som	har	vært	viktig	for	han	i	møte	med	våre	

helsetjenester. Nikolai er nestleder i Unge funksjonshemmede. 

ForelesereForelesere

Si din mening
på	Twitter!

#pasientsikkerhet2019

Les mer om konferansen: helse-nord.no/pasientsikkerhetskonferansen2019


