Navn:
Regionalt nettverk for kvalitet og pasientsikkerhet (kort: kvalitetsnettverket)
Mandat godkjent av: Fagdirektørnettverket i Helse Midt-Norge
Beslutningsdato mandat godkjent:
24.06.22

Deltakere i nettverket:
Vidar Hagerup, kvalitetssjef HMR
Hilde Fossland, kvalitetssjef HNT
Marthe A. Sødermann, kvalitetsrådgiver SYA
Merete Blokkum, virksomhetsdirektør STOH
Møtende vara fra hvert HF

Koordinator:
Maria Henningsen,
seniorrådgiver
Helsefagavdelingen
HMN RHF

Arbeidet i nettverk reguleres av følgende dokumenter behandlet i regionalt direktørmøte:
«Kjøreregler for dialog og samordning i foretaksgruppen» og «rammeverk for mandat for
fagnettverk på direktørnivå”.

Formål
Regionalt nettverk for kvalitet og pasientsikkerhet (kvalitetsnettverket) er et
samarbeidsorgan som skal sørge for nødvendig felles koordinering og utvikling innenfor
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i foretaksgruppen. Nettverket skal være en arena for
utveksling av informasjon, læring og deling etter vellykkede kvalitetsforbedringstiltak og
uønskede hendelser. Nettverket består av utpekte ansvarlige medarbeidere med ansvar for
oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i de respektive helseforetakene. Medlemmer i
nettverket skal sørge for riktig forankring og nødvendig informasjon til egen fagdirektør.
Rammene for arbeidet er gitt i dette mandatet og gjennom gjeldende planer for
fagområdet.

Ansvar og myndighet
Nettverket har ansvaret for regional samordning, erfaringsdeling, utvikling og oppfølging av
oppdrag på kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsområdet.
Nettverket får sitt mandat fra fagdirektørnettverket i Helse Midt-Norge og rapporterer til
dette. Kvalitetsnettverket innstiller og gir råd til fagdirektørnettverket i strategiske saker.
Fagdirektørmøtet kan i regional handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet delegere
beslutningsmyndighet på sak til nettverket. Beslutninger forutsetter konsensus i nettverket.
Ved manglende konsensus skal saken eskaleres til fagdirektørnettverket.
Kvalitetsnettverket har ansvar for å tilrettelegge og utvikle god prosess og system for
etablering, forvaltning og samordning av regionale faglige prosedyrer. Nettverket har ikke
ansvar for innholdet i de kliniske fagprosedyrene eller myndighet til å utpeke fagpersoner i
arbeidet.
Særskilte forhold for nettverket
Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet er ulikt organisert i HF-ene i regionen. I denne
sammenheng deltar medlemmene med myndighet delegert av fagdirektørnettverket slik
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det er beskrevet i mandatet, det vil si ikke nødvendigvis med den myndighet de ellers har i
sitt foretak.

Oppgaver
Nettverket har følgende oppgaver:
•
•
•
•

Utveksle erfaringer om gjennomførte og pågående kvalitetsforbedringstiltak og
uønskede hendelser, med formål å standardisere og etablere felles regional praksis
Følge opp nasjonale føringer og satsinger knyttet til kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet, regionale planer, styringsmål og oppdrag gitt i styringskrav og rammer
Utføre eventuelle øvrige oppdrag gitt fra fagdirektørnettverket i årsplan
Utvikle kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet i tråd med årsplan og innenfor tildelt
ramme

Særskilte oppgaver:
• Avgi og følge opp delmandat for kvalitet og pasientsikkerhet for fagledernettverkene i
regionen (revideres årlig)
• Gi innspill til HMN RHFs årlige utlysning av pasientsikkerhetsmidler, og bidra til
evaluering, implementering og bredding av vellykkede lokale prosjekter
• Planlegge og gjennomføre årlig regional kvalitets-/pasientsikkerhetskonferanse
• Forberede og delta på to møter pr. år med fagdirektørnettverket, tema
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Årlige leveranser
Nettverket skal jobbe systematisk gjennom året i tråd med årshjul/årsplan.
Nettverket skal i fast møte med fagdirektørene overlevere:
• Årsrapport fra foregående år
• Forslag til årsplan kommende år, med konkretisering av oppgaver og leveranser jf.
Styringskrav og rammer, handlingsplaner og strategier, mv.

Arbeidsform
Regionalt nettverk for kvalitet og pasientsikkerhet møtes hver 2. uke på Teams. Det
forventes at nettverkets medlemmer setter av noe tid til forberedelser og oppfølging. Helse
Midt-Norge RHF koordinerer møtene i nettverket og ivaretar sekretariatsfunksjonen. Det
føres referat og agenda, og oppfølgingspunkter skal dokumenteres og følges opp.
Det skal gjennomføres minst ett fysisk heldagsmøte årlig.
Ved behov for regional samordning innen særskilte temaer kan nettverket etablere
møtearenaer/samarbeidsmøter med representasjon fra HF, eksempelvis for
kvalitetsrådgivere i klinikk, GTT-teamene, mv. Disse skal ikke ha mandat eller tillegges
oppgaver og inngår ikke i nettverksstrukturen, men fungere som arenaer for læring, deling
og erfaringsutveksling på tvers.
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