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I trygge hender 24-7  

 

Innsatsområdene i I trygge hender 24-7 vurderes fortsatt som relevante for å redusere 
pasientskader. SØ har tilrettelagt for hensiktsmessig oppfølging av tiltakspakker og faglige råd 
basert på egne utfordringer, og som en del av lokale handlingsplaner for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

Styret tar status for pasientsikkerhetsarbeidet I trygge hender 24-7 til orientering. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 21.02.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør vurderer at det viktige arbeidet for å verne pasienter mot skade skal 
fortsette innenfor den etablerte strukturen i Sykehuset Østfold (SØ) med videreføring av tertialvis 
rapportering av status for innsatsområdene. Pasientsikkerhetsvisittene, med direkte 
kommunikasjon mellom fagpersoner og toppleder(e) om risikoområder, skal føre til 
forbedringstiltak og styrke åpenhetskulturen, samt øke bevisstheten rundt pasientsikkerhet. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Pasientsikkerhetsarbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring (2019-2023). Tiltakene i planen skal bidra til at tjenestene kan leveres i tråd 
med kravene i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  
 

I trygge hender 24-7 og handlingsplanen er en videreføring og videreutvikling av arbeidet i den 
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013) og det nasjonale pasientsikkerhets-
programmet (2014-2018). I trygge hender 24-7 drives av avdeling for kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet i Helsedirektoratet og skal bidra til å redusere pasientskader ved hjelp av 
målrettede tiltak i hele helsetjenesten.  
 

Nasjonale tiltak innen områder med identifisert risiko og forbedringspotensial skal videreføres og 
følges opp, jfr. Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Helse Sør-Øst RHF 
(HSØ) anbefaler at helseforetakene tilrettelegger for hensiktsmessig oppfølging av tiltakspakker og 
faglige råd basert på egne utfordringer, og som en del av lokale handlingsplaner for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helseforetakene. 
 

Fra innflytting på Kalnes i 2015 og ut programperioden har det vært jobbet med alle 
innsatsområdene som har vært relevante for spesialisthelsetjenesten. Det har vært fokus på 
tiltakspakker i 13 av de 16 innsatsområdene. Hvilke innsatsområder som er relevant for de ulike 
avdelinger og seksjoner i SØ er avklart og definert i møteserier med klinikk- og avdelingssjefer. 
Tertialvis statusrapportering på innsatsområder med forbedringsarbeid i SØ er videreført også 
etter at rapportering fra helseforetakene til HSØ ble faset ut. 
 

Følgende innsatsområder er tidligere rapportert implementert: 
 

- Behandling av hjerneslag - Forebygging av overdosedødsfall 
- Forebygging av infeksjon ved SVK - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 
- Forebygging av selvmord - Trygg kirurgi 

 

Innsatsområdene vurderes fortsatt som relevante for å redusere pasientskader. Endringene består 
i hovedsak av at tiltakspakkene er eller skal bli erstattet av aktuelle normerende retningslinjer, 
veiledere eller faglige råd. Endringen fra tiltakspakke til nasjonale faglige råd innebærer også at 
kunnskapsgrunnlaget blir oppdatert.  
 

Foreløpig er det kun innsatsområde Tidlig oppdagelse av forverret tilstand som er videreført som 
nasjonalt faglige råd fra Helsedirektoratet. Dette innsatsområdet er tidligere rapportert 
implementert ved SØ og oppdateres i tråd med nasjonale faglige råd med kunnskapsgrunnlag.  
Flere døgnområder rapporterer at de har tiltak relatert til innsatsområdene I trygge hender 24-7 i 
sine handlingsplaner. Det er dog enkelte døgnområder som rapporterer at de ikke har jobbet med 
forbedringsarbeid som planlagt i 2021 grunnet covid-19-pandemien.  
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Elektroniske tavler, forbedringstavler og systematiske forbedringsmøter anses som avgjørende for 
å sette fokus på, og følge opp, innsatsområdene i I trygge hender 24-7. 
 

Ledelse av pasientsikkerhet videreføres ikke som eget innsatsområde. Administrerende direktør 
fortsetter med pasientsikkerhetsvisitter som et bidrag til utvikling av en åpenhetskultur hvor 
pasientenes sikkerhet har førsteprioritet. Pasientsikkerhetsvisitten gir mulighet for direkte 
kommunikasjon mellom fagpersoner i klinikken og toppleder(e) for å identifisere risiko knyttet til 
system og rutiner, fremfor mennesker eller enkeltpersoner. Avslutningsvis blir man enige om inntil 
tre konkrete områder som skal følges opp spesielt for å forebygge uønskede hendelser og gjøre 
det tryggere for pasientene. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Pasientsikkerhetsarbeidet krever fortsatt innsats på alle nivåer for å redusere pasientskader og 
forbedre helsetjenestene. Nasjonale og regionale føringer gjenspeiles ved utarbeidelse av lokale 
handlingsplaner for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i SØ og integreres i avdelingenes 
handlingsplaner.  
 

Etter hvert som tiltakspakkene blir erstattet av aktuelle normerende retningslinjer, veiledere eller 
faglige råd implementeres disse i klinisk arbeid for å bidra til færre pasientskader, bedre 
pasientsikkerhetskulturen og etablere varige strukturer for pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring. 
 


