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Spredningsoversikt tre ganger i året 
Styringsgruppen i Pasientsikkerhetsprogrammet avholder fortsatt tre møter i året. Til 
disse møtene blir det utarbeidet en spredningsoversikt på implementering av 
innsatsområdene fra helseforetakene.  
 
Styringsgruppens siste møte ble avholdt 31. mars 2016. Vedlagte oversikt ble fremlagt i 
dette møtet og viser spredningsoversikten fra juni 2015, november 2015 og siste 
oversikt fra mars 2016. 
 
Utfordringer med definisjon av fargekodene 
Fortsatt melder flere av programlederne i helseforetakene inn utfordringer ved å sette 
fargekode for spredning. Det hersker fortsatt uklarheter både lokalt og sentralt i 
sekretariatet med hensyn til hvilken definisjon som skal anvendes for de ulike 
fargekodene. Dette bidrar til at kodene fremdeles defineres noe ulikt mellom 
helseforetak og regioner. Sekretariatet har lovet å se på forbedringer av definisjonen av 
fargekodene. 
 
Utfordringer med kontinuerlige målinger 
Det er fortsatt en utfordring nasjonalt å få til kontinuerlige målinger over tid, særlig 
etter at målingene har blitt stabile. Sekretariatet har presisert i tidligere 
styringsgruppemøter at team bør måle kontinuerlig, inntil målene er nådd og målingene 
er vedvarende. Deretter holder det med stikkprøver. Sekretariatet skulle ved 
styringsgruppemøte 19. november 2015 utarbeide en beskrivelse av hvordan 
stikkprøver kunne gjennomføres, men dette ble ikke gjort.  
 
Endringer i spredningsoversikter 
I spredningsoversiktene nedenfor vises en endring i skjema fra juni 2015 til november 
2015/mars 2016. Det blir her vist antall enheter totalt hvor tiltakspakker skal 
implementeres, og hvor mange som til nå er implementert. I tillegg viser de blå ringene, 
der det har vært endringer siden sist. 
 
 
Vedlegg:  Spredningsoversikt juni 2015 - mars 2016 
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