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Riksrevisjonen



Agenda

0830- 0925 Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

0925- 0940 Pause 

0940- 1020 Uønsket variasjon og forbedringsarbeid

1020- 1040 Styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet 

1040- 1100 Pause 

1100- 1145 Styret kan bidra til bedre resultater



Pasientsikkerhetsprogrammet

MÅL

• 25 % reduksjon i pasientskader innen 2018

• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet

• Forbedre pasientsikkerhetskulturen



Regional kompetansetjeneste for 
klinisk pasientsikkerhet

• Felles utfordringer

• Innføring av verktøy

• Nettverk

• Regional koordinering



Hva er pasientsikkerhet?

«Vern mot unødig skade 

som følge av helsetjenestens ytelser 

eller mangel på ytelser»



Pasientskade

Definisjon:

”Utilsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av 
medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som 

krever ytterligere overvåking, behandling eller 

sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang.”

- Institute for healthcare Improvement, USA -



• Det var midt på natten

• Operasjonssykepleieren hadde ikke spist på 6 timer

• Anestesilegen og kirurgen hadde kranglet

• Rutinen var uklar

• Pasienten hadde atypiske symptomer

• Det var mye sykefravær, og forbud mot å leie inn vikarer

• Elektroniske systemer var ustabile, og gav forsinkelser

• Nylig skifte av standard legemiddel

• Operasjonssykepleieren var nyseparert

• Kirurgen var på slutten av et 14 timers skift.

• Mye støy i rommet når viktig info ble gitt

• Nødvendig utstyr manglet og måtte hentes på nabosalen

• Samme uke var det varslet «omstilling» på enheten

• Utstyret sto ikke på sin vante plass

• Sykepleierens mor var innlagt på sykehus

• Ulike kirurger hadde ulike måter å gjøre det på

• Streik gjorde forholdet til ledelsen anspent

• Pasienten var gammel og skrøpelig

• Man var allerede på overtid

• Kirurgen var uoppmerksom
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Djabrail 6år



Pasienteksempel 
• 6 år gammel gutt med hjernesvulst

• Som en del av behandlingsprotokollen 
skulle pasienten få en type cellegift 
intravenøst og en annen type cellegift 
i cerebrospinalvæsken (CSF).

• Da medikamentene skulle gis ble de 
byttet om. 

• Barnet dør som følge av 
feilmedisineringen



Omstendigheter

Organisering

Barrierer

Uønsket 
hendelse

Menneskelig svikt



Man lærer ikke av erfaringer. 
Man lærer av å reflektere over 

sine erfaringer.
John Dewey



Trygge, pålitelige og effektive tjenester

Involvering av  
pasienter

og pårørende

System for 
læring

Frankel A, Haraden C, Federico F, Lenoci-Edwards J A framework for Safe, Reliable and effective Care White Paper, 
Ma Institute for healthcare Improvement and Safe & Reliable Healthcare 2017

Kultur



Trygge, pålitelige og effektive tjenester

Involvering 
av  pasienter

og 
pårørende

Ledelse



Kultur

• Psykologisk trygghet
• Ansvarlighet
• Teamarbeid og kommunikasjon
• Forhandling



Systemer for læring

• Åpenhet og  transparens
• Pålitelighet
• Forbedring og målinger
• Kontinuerlig læring





Systematisk kvalitetsforbedring er et relativt 
nytt kunnskapsområde for helsetjenesten



Ledelsens hovedoppgaver

• Understøtte systemer for læring

• Skape «psykologisk trygghet»

• Fremme tillit

• Baserer avgjørelser på 
organisasjonens verdier



Pasientsikkerhetsfilm

https://youtu.be/4WC9pp6nE9k
https://youtu.be/4WC9pp6nE9k


Regional Pasientsikkerhetskonferanse 
2019

13. - 14. februar på Scandic Havet Bodø

Påmelding åpner 15.november


