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Innledning 

I henhold til mandat for regionalt nettverk for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Midt-Norge1 

(kvalitetsnettverket) skal nettverket levere en årsplan til fagdirektørnettverket og rapportere om 

gjennomføring påfølgende år.  

Aktivitetene skal gjennomføres/iverksettes i løpet av 2023, og er knyttet til innsatsområder og tiltak i 

regional handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Midt-Norge 2023-2026. Aktivitetene er 

valgt ut på bakgrunn av føringer i Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2023 

samt en samlet vurdering av risiko, behov, avhengigheter til andre prosesser og kapasitet i 

foretaksgruppen i perioden. 

 

Hovedansvar for oppfølging er angitt i tredje kolonne, med den som har hovedansvar øverst. I tillegg 

skal målkrav og kvalitetsindikatorer angitt i Styringskrav og rammer for helseforetakene i 2023, 

jevnlig gjennomgås og følges opp i nettverket. Et unntak er styringskravet om reduksjon i forbruk av 

bredspektrede antibiotika, som følges opp i regionalt fagdirektørnettverk. Tilsvarende vil også 

prosess for styrking av fagledernettverkene i Helse Midt-Norge følges opp i fagdirektørnettverket. 

Innføringen av Helseplattformen vil bli et sentralt tema i nettverket i 2023. Fagekspert for kvalitet og 

pasientsikkerhet i Helseplattformen deltar fast på samtlige møter for å orientere om status og sikre 

samordning mellom helseforetakene. 

 

Årsplanen inneholder også helseforetakenes planer for bruk av midlene i Regionalt program for 

kvalitet og pasientsikkerhet i 2023. Dette er en særfinansiering som ble innført i forbindelse med det 

nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet (avsluttet 2019). Det regionale programmet er videreført og 

skal i 2023 understøtte helseforetakenes arbeid med tiltakene i handlingsplanen. Det er 

rapporteringsplikt på midlene, med frist i februar 2024. 

 

I tillegg vil Helse Midt-Norge RHF i 2023 lyse ut inntil 4 mill. kr. til pasientsikkerhetsprosjekter i 

helseforetakene, som understøtter målene i regional handlingsplan. 

 

                                                           
1 Mandat regionalt kvalitetsnettverk Helse Midt-Norge RHF (juni 2022) 

https://helse-midt.no/Documents/Mandat%20-%20Regionalt%20nettverk%20for%20kvalitet%20og%20pasientsikkerhet%20juni%202022.pdf
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AKTIVITETER 

 

Innsatsområde Tiltak/aktivitet Ansvar 

Styrke tydelig ledelse 
med vekt på kvalitet og 
utvikling av 
sikkerhetskultur 

I samarbeid med regionalt HMS-nettverk etablere felles 
forståelse og iverksette prioriterte tiltak for å sikre at 
arbeidsmiljø og pasientsikkerhet ses i sammenheng 

Kvalitetsnettverket 
i samarbeid med 
regionalt HMS-
nettverk 

Videreutvikle interne rutiner og samarbeid på tvers av 
HF-ene knyttet til ivaretakelse av pasienter, pårørende 
og helsepersonell etter uønskede hendelser, i tråd med 
nye nasjonale faglige råd på området  

Helseforetakene 
 

Etablere og styrke 
arenaer for læring og 
deling av erfaring 

Videreføre arbeidet med åpenhet, dele og lære etter 
uønskede hendelser, samt synliggjøre og løfte frem 
gode resultater 

Helseforetakene 
HMN RHF 

Videreutvikle nettverksstrukturen i foretaksgruppen 
som arena for læring og erfaringsdeling, herunder 
fagledernettverkene  

HMN RHF 
Helseforetakene 

Tildele Forbedringsprisen 2023 til beste kvalitets-
/pasientsikkerhetsprosjekt  

HMN RHF 

Innføre «Månedens prosjekt» innen kvalitetsforbedring, 
forskning og innovasjon på nett, i sosiale medier og på 
styremøter i HMN RHF for å synliggjøre gode resultater. 

HMN RHF 

Bygge kompetanse for 
kvalitetsforbedring 

Utvikle felles regional styreopplæring i kvalitet og 
pasientsikkerhet 

HMN RHF 
Kvalitetsnettverket 

Utvikle og implementere felles prosedyre for forenklet 
hendelsesgjennomgang i Helse Midt-Norge 

Kvalitetsnettverket 
Helseforetakene 

Implementere kompetanse om kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet i regionalt topplederprogram 

HMN RHF 
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Innsatsområde Tiltak/aktivitet Ansvar 

Bruke tilgjengelige 
data knyttet til 
risiko og 
muligheter til 
forbedring og 
læring i 
organisasjonen 
 

Utnytte mulighetene i Helseplattformen for sammenstilling 
og bruk av data som utgangspunkt for styring, identifisering 
av risiko og behov for forbedring 

Helseforetakene 
HMN RHF 

Videreføre arbeidet med å øke bruken av medisinske 
kvalitetsregistre, helseatlas og andre datakilder på området i 
utviklingen av tjenesten 

HMN RHF  
Helseforetakene 

Videreutvikle systematikk for erfaringsdeling og læring 
regionalt og lokalt etter eksterne tilsyn og revisjoner, UKOM-
rapporter, avviksmeldinger, NPE-saker, pasientrapporterte 
erfaringer, kvalitetsregistre, mv. 

HMN RHF  
Helseforetakene 

Gjennomgå rutiner for «ikke-møtt»-gebyr og legge til rette 
for særskilt håndtering og oppfølging av pasienter med 
betalingsvansker, i tråd med anbefalinger i rapporten 
“Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisiko” fra Statens 
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 
(UKOM) (Oppdrag i styringskrav og rammer 2023) 

Helseforetakene 

Redusere uønsket 
variasjon i 
tjenesten 

Utarbeide og beskrive forvaltningsmodell for standardisering 
av regionale prosedyrer (frist 1. mai) 

Kvalitets-
nettverket 

I samarbeid sørge for nødvendige prosesser som muliggjør 
lukket legemiddelsløyfe 

Helseforetakene 

Utarbeide felles regional prosedyre for granskning av 
journaler jf. Global Trigger Tool (GTT) 

Kvalitetsnettverk
et 

Videreutvikle eksisterende og etablere nye standardiserte 
pasientforløp for å sikre likeverdige og samordnede 
tjenester av god kvalitet 

Helseforetakene 

Videreføre pilotprosjekt for innføring av samvalg  Helse Møre og 
Romsdal HF 
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REGIONALT PROGRAM FOR KVALITET OG 
PASIENTSIKKERHET 2023  
– PLANLAGTE TILTAK/AKTIVITETER 2023 

 

HF Sum Tiltak/aktivitet 

Helse 
Nord-
Trøndelag 
HF 

1,181  
mill. kr. 

 Lokal utlysning av pasientsikkerhetsmidler i mars/april. Følgende 
kriterier legges til grunn for tildeling: 
- Videreføre fokus på implementering av velferdsteknologi som 

styrker pasientsikkerheten 
- Støtte prosjekt med utgangspunkt i nye arbeidsprosesser i HP, 

eller bruk av data fra HP – med fokus på styrking av 
pasientsikkerheten 

- Arbeid som understøtter antibiotikastyring  
- Prosjekt med utgangspunkt i data fra kvalitetsregister 

prioriteres 
- Prosjekt der flere enheter er involvert vil bli prioritert 

 Gjennomføre lokal erfaringskonferanse med deltagere som har fått 
tildelt midler tidligere: Bredding av vellykkede 
prosjekt/resultat/tiltak til andre relevante enheter - læring på tvers! 

 Arrangere lokal pasientsikkerhetskonferanse i samarbeid med 
Statsforvalteren, Nord Universitet, Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester 4. mai i år. 

 Utdanning av flere klinikere i hendelsesanalysemetodikk 

St. Olavs 
hospital 
HF 

2,734  
mill. kr. 

 Videreføre tilpassede opplæringstiltak for å sikre kompetanse og 
etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring hos 
ledere på alle nivå i sykehuset 

 Særskilt fokus på lokale tiltak i klinikkene som tydeliggjør 
sammenheng mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet 

 Videreføre lokale prosjekter 
- Redusere forekomsten av HAI 
- Redusere bruk av bredspektret antibiotika 

 Lokale prosjekter for å hente ut gevinster etter 
legemiddelhåndteringsprosessen etter innføring av 
Helseplattformen. 
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HF Sum Tiltak/aktivitet 

Helse 
Møre og 
Romsdal 
HF 

2,092  
mill. kr. 

 Videreutvikling av lokale prosjekter knyttet til 
antibiotikastyringsarbeidet 

 Samvalg – Støtte til prosjekter som aktivt tar i bruk samvalg som en 
integrert del av pasientforløpet 

 Støtte prosjekter med utgangspunkt i å innrette arbeidsprosesser 
slik at vi kan hente ut gevinst fra HP. Eksempel på slike prosjekt er: 
1) Optimalisering av pasientforløp/pakkeforløp slik at bruk av 

digitale konsultasjoner kan få flere pasienter igjennom forløpet 
uten økt ressurspådrag.  

2) Endring av prosess/roller i legemiddelprosess i samarbeid med 
Sykehusapotekene HF (apotektekniker, farmasøyt, spl, lege). 
Mål om å øke kvalitet med redusert gjennomføringstid.  

3) Videreutvikle fremtidens pasientrom og koble dette opp mot 
mulighetsrommet i HP for å hente ut 
kvalitets/pasientsikkerhets-gevinst. 

Sum 6,007 mill. 
kr. 

 

 


