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1.0 Bakgrunn
1.1 Nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet
I de senere årene har det vært økt oppmerksomhet rundt arbeidet med å redusere
pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. Den treårige pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” som ble gjennomført i spesialisthelsetjenesten på oppdrag fra
helseministeren i 2011-13, ble omgjort til femårig nasjonalt pasientsikkerhetsprogram fra
2014. (Ref. Stortingsmelding nr. 10: God kvalitet – trygge tjenester, Kvalitet og
pasientsikkerhet i helse – og omsorgstjenesten og styresak fra 08-14
pasientsikkerhetskampanjen – rapport fra SunHF.)
Styret for Helse Sør-Øst RHF fattet i desember 2013 følgende vedtak: ”Styret slutter seg til
Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF for perioden 2014-2016 og ber
om at administrerende direktør i samarbeid med brukerne og de ansatte iverksetter
nødvendige tiltak for å implementere strategien”.
Helse Sør-Øst ba helseforetakene videreføre og iverksette nødvendige tiltak for å
implementere strategien i henhold til følgende punkt:







Oppfølging og implementering av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet
Ha god og reell medvirkning fra brukere
Erkjenne kompleksitet og ha god styring, solid forankring i styre og linjeledelse
Måling av resultater og åpenhet rundt disse
Ha standardiserte pasientforløp og arbeidsprosesser
Mobilisere de ansattes engasjement, ”klinisk engasjement”, og gi tilgang til
endringskompetanse på alle nivå, spesielt i pasientnær virksomhet

Dette er illustrert gjennom følgende modell som viser hvordan satsingsområdene sammen
påvirker kvalitet og pasientsikkerhet.
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1.2 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid ved Sunnaas sykehus HF
Ansvaret for pasientsikkerhetskampanjen og -programmet har vært ivaretatt i linjeledelsen i
Sunnaas sykehus HF gjennom etablerte kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg på alle nivåer
siden 2011. Kvalitetssjefen ledet den treårige kampanjen inntil den ble etablert som et
permanent pasientsikkerhetsprogram.
For å styrke kvalitets og pasientsikkerhetsarbeidet ytterligere vedtok foretaksledelsen ved
Sunnaas sykehus HF våren 2014 å etablere en ny stabsenhet med overordnet ansvar for
kvalitet og pasientsikkerhet. Enheten ble etablert 1.8.2015 under ledelse av fagdirektør og
består av kvalitetssjef, tre kvalitetsrådgivere, hygienesykepleier og 10 % smittevernlege.

2.0 Forankring, roller og ansvar
2.1 Roller og ansvar, overordnet
Helse Sør-Øst RHF vil i samarbeid med helseforetakene sørge for at roller og ansvar
tydeliggjøres slik denne modellen viser:

Ansvaret for at intern styring og kontroll er etablert og fungerer som den skal, ligger hos den
enkelte leder. Det overordnede ansvar for virksomheten ligger hos administrerende direktør.
Sentrale områder er samhandling, kompetanseoverføring, implementering, kulturformidling
og kontinuerlig forbedring.
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2.2 Ansvarsområder for enhet for kvalitet og pasientsikkerhet
Sykehusets verdier profesjonalitet, engasjement og glede danner grunnlaget for alt
forbedringsarbeid.
Modell for kvalitetsforbedring

Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som kan illustreres i form av en
sirkel. Den beskriver i fire faser hvordan man kan gå frem for å oppnå forbedringer i
tjenestene:

• Kvalitetsforbedring fokus
på å øke evnen til å
oppfylle krav til kvaltiet

• Kvalitetssikring skaffe
tiltro til at krav til
kvalitet vil bli oppfylt

• Kvalitetsplanlegging
fastsette kvalitetsmål og
fastsette nødvendige
prosesser

Act

Plan

Check

Do
• Kvalitetskontroll
oppfylle krav til
kvalitet

Metodikk for kontinuerlig forbedringsarbeid skal sikre at helhetsperspektiv er ivaretatt i
sykehusets kvalitets - og pasientsikkerhetsarbeid. Systemansvaret for dette er lagt til
nyopprettet enhet for kvalitet – og pasientsikkerhet, samt følgende ansvarsområder:


Pasientsikkerhetsprogrammet: Ivaretar programledelse og styrker ledelsen gjennom
innsatsområder som er aktuelle for medisinsk rehabilitering:
o Samstemming av legemiddellister
o Fallforebygging
o Forebygge trykksår
o Forebygge urinveisinfeksjoner
o Pasientsikkerhetsvisitter
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o Lokalt innsatsområde: Enheten støtter opp under vedtatt ernæringsstrategi og
innføring av ernæringsscreening i tett samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog.


Smittevern. Enheten har systemansvar og ansvar for utøvelse og opplæring i fagområdet
smittevern. Hygieneutvalget ledes av hygienesykepleier. Samarbeid med
bedriftshelsetjenesten og HR. Representasjon i fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern
og immunologi i HSØ. Arbeidet med smittevern innebærer blant annet å bidra til
etablering av gode rutiner ved overføring av pasienter til og fra andre helseforetak, og
gjennomføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner.



Analyse: Enheten deltar i analyseteam for pasientdata i henhold til CARF-krav, i
samarbeid med klinikk og andre avdelinger.



Systemansvar for styringssystem (CARF): Enheten er kontaktansvarlig mot CARForganisasjonen, bidrar i norsk nettverksamarbeid, er prosessveiledere rettet mot
akkrediterte program internt, virksomhetsomfattende og i klinikk og avdelinger, har
systemansvar for fremtidig innføring av elektronisk CARF-manual.



Forbedrings- og avvikssystem: Enheten har ansvar for å anskaffe nytt system, har
systemansvar og er superbruker for gjeldende system, sikre opplæring og bruk, sikre
kontinuerlig lederoppfølging, tendensanalyser, meldekultur, meldeplikter. Kvalitetssjef
og fagdirektør deltar i henholdsvis prosjektgruppe og referansegruppe for anskaffelse av
nytt forbedringssystem sammen med noen andre helseforetak i HSØ.



Styringsdokumentasjon i e-håndbok: Har systemansvaret for e-håndbok, bidrar til
ledelsesforankring og oppfølging.



Virksomhetsstyring: Enheten har systemansvar og bidrar til å forankre “Ledelsens
gjennomgang” (LGG) i ledelsen. Sikrer risikostyring i samarbeid med økonomi- og
analyseenheten.



Intern pasienttilfredshetsundersøkelse og nasjonal pasienttilfredshetsundersøkelse
(PasOpp): Enheten har systemansvar og er kontakt mot Sykehuspartner HF og
Kunnskapssenteret.



Pasientforløp: Enhet for, kvalitet og pasientsikkerhet bidrar som system og
prosessveileder i arbeidet med etablering og utvikling av pasientforløp.



Kvalitetsregister: i oppstart med å velge kjernedatasett i Dips – utarbeide skjema som
generer rapport i samarbeid med klinikk og økonomi og analyseenhet.
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o Leverer data til PIAH- NOIS nett (prevalens helsetjeneste induserte infeksjoner og
antibiotikaforbruk).
o NorSCIR, det nasjonale ryggmargskaderegisteret. En av kvalitetsrådgiverne er
sentral i registreringsarbeidet (20 % av kvalitetsrådgiverstilling).


Kvalitetsinformasjon: Ansvar for utforming av årlig Kvalitetsrapport i samarbeid med
analysenettverk pasientdata og kommunikasjonsenheten.
Bidrar til åpenhet gjennom publisering av uønskede hendelser.
Samarbeider med kommunikasjonsenheten og klinikk når det gjelder
informasjonsmateriell til pasienter og andre interessenter. Deltar i forebyggende
kampanjer.



Kontinuerlig forbedring og systematisk kvalitetsforbedring: Kvalitetssirkelen fra
kunnskapssenteret og CARF–modell for kvalitetsforbedring og fagutvikling. Enheten har
fått opplæring i registrering og bruk av systematiske målinger i forbedringsarbeidet med
verktøyet statistisk prosesskontroll (SPC). Etablert samarbeid med kompetanseenheten i
klinikk angående bruk av SPC. Enheten bidrar til å sikre fokus på kontinuerlig forbedring i
hele sykehuset



Internrevisjon: Enheten har systemansvar og leder ordningen med revisjonskomité,
revisjonskompetanse og revisjonsnettverk. Rapporterer oppfølging av avvik i LGG.

2.3 Intern forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid
Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Sunnaas sykehus HF ble beskrevet,
vedtatt av sykehusets styre og innført i forbindelse med endring i lov om
spesialisthelsetjenesten 15. juni 2011, og innføring av ny meldeordning i juli 2012.
Målsetninger på kort og lang sikt i strategi for enhet for kvalitet og pasientsikkerhet vil inngå
som en integrert del i Sunnaas sykehus HFs langtidsplan for 2015-2018. Langtidsplanen er
inndelt i følgende seks hovedområder:







Pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet
Forskning, innovasjon og internasjonal aktivitet
Kunnskapsbasert praksis og brukertilgjengelighet
Mobilisering av ledere og medarbeidere – utdanning, kompetanse og fleksibilitet
Organisering og utvikling av fellestjenester
Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring
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3.0 Resultater og mål
3.1 Innsatsområder og måloppnåelse 2015
I enhetens startfase avklares prioriterte kriterier for det kontinuerlige
forbedringsarbeidet. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet etablerer en organisering
som synliggjør enhetens rolle, samt roller for enhetens leder, kvalitetssjef,
kvalitetsrådgivere, hygienesykepleier og smittevernlege. Det arbeides med ansvars- og
rolleavklaringer, gjennomgang av prosesser og utvikling av samarbeidsrelasjoner overfor
øvrige stabsenheter, klinikken, samhandlingsavdelingen, forskningsavdelingen og
serviceavdelingen. Skriftlig samarbeidsavtale med klinikken er etablert.
I Foretaksledelsens vedtak den 28.04.2015 heter det at ”det bør vurderes om øvrige
stillinger knyttet til kvalitetsarbeid i foretaket også legges til enheten.” Dette vil bli
vurdert det videre arbeidet.
3.2 Målarbeid
Målene for enheten skal operasjonaliseres årlig og vil i fremtiden gjelde fra mars til mars i
likhet med øvrige måldokumenter. Virksomhets- og strategiplan for enhet for kvalitet og
pasientsikkerhet skal svare på relevante områder i sykehusets langtidsplan (rulleres hvert 3.
år) og strategisk plan (justeres hvert 4. år).
Den foreliggende strategiplan for Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet danner, sammen
med andre relevante måldokumenter, formelle føringer for kvalitet- og
pasientsikkerhetsarbeidet grunnlaget for videre utarbeidelse av årlige handlingsplaner
for enheten.

Referanser og kildehenvisninger:
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