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Spredningsoversikt tre ganger i året
Styringsgruppen i Pasientsikkerhetsprogrammet avholder fra 2015 tre møter i året. Til
disse møtene blir det utarbeidet en spredningsoversikt på implementering av
innsatsområdene fra helseforetakene. Styringsgruppens siste møte ble avholdt 10. juni
2015. Vedlagte oversikt ble fremlagt i møtet og viser spredningsoversikten fra mars
2014, mars 2015 (som presentert på styrets tematime i april 2015) og siste oversikt fra
juni 2015.
Utfordringer med definisjon av fargekodene
Flere av programlederne i helseforetakene har meldt om utfordringer ved å sette
fargekode for spredning. Det har hersket uklarheter med hensyn til hvilken definisjon
av fargekodene som er gjeldende fra sekretariatet for pasientsikkerhetsprogrammet.
Dette har bidratt til at kodene defineres noe ulikt mellom helseforetak og regioner.
Sekretariatet vil se på forbedringer av definisjonen av fargekodene.

Fargekoden grønn og kontinuerlige målinger
Det er en utfordring nasjonalt å få til kontinuerlige målinger over tid, særlig etter at
målingene har blitt stabile. Sekretariatet presiserte i siste styringsgruppemøte at team
bør måle kontinuerlig, inntil målene er nådd og målingene er vedvarende. Deretter
holder det med stikkprøver. Sekretariatet vil til neste styringsgruppemøte 19.
november 2015 utarbeide en beskrivelse av hvordan stikkprøver kan gjennomføres.
Vedlegg:
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Status mars 2015 Helse Nord
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Status juni 2015 Helse Nord (Finnmarkssykehuset med tre klinikker)
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