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LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

 Sentrumssykehuset – indre by
Indremedisin for 190 000 innbyggere

• Kombinasjons-morbiditet

• Rus – psykiatri – kroniske infeksjoner – KOLS +++

 Kun elektiv kirurgi – hele helseregionen

 Omfattende psykisk helsevern

• betydelig reduksjon i antall senger de siste årene

• ambulant og poliklinisk virksomhet (DPS, FACT)



Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram                    
«I Trygge hender 24/7»

Tre hovedmål:

• Redusere 
pasientskader

• Bygge varige 
strukturer for 
pasientsikkerhet

• Forbedre 
pasientsikkerhetskult
uren i helsetjenesten

Programmets ambisjon:
Creating the safest healthcare in the world



Innsatsområder 

Pasientsikkerhetsvisitter

WalkRounds can be
implemented to identify and
adress local concerns, and track
progress over time



Hva er en pasientsikkerhetsvisitt?

• En pasientsikkerhetsvisitt kan utføres 
overalt hvor pasienter behandles, 
det vil si alle behandlingsenheter

• Øverste leder i organisasjonen 
besøker avdelingene

• Under visittene diskuterer de ansatte 
konkrete sikkerhetsutfordringer i 
avdelingen



Hensikten

• Fremme pasientsikkerhet gjennom å 

styrke kommunikasjonslinjen mellom

ansatte, avdelingsledere og sykehusledelsen

• Oppmuntre til rapportering av problemer, feil og nestenulykker

• Fremme en endringskultur for pasientsikkerhet

• Etablere lokale løsninger for å redusere risikoen til et minimum



Forankring 



Tre faser:

1. Forberedelse

2. Pasientsikkerhetsvisitten

3. Oppfølging

Gjennomføringen av pasientsikkerhetsvisitter 



Forberedelse 



Gjennomføring

• Gjennomføres nær det kliniske miljøet

• 45 min dialog med ansatte

• Mot slutten av dialogen kommer de ansatte 

frem til 2 - 3 områder for forbedring på 

seksjonen

• Visittene avsluttes med en kort 

oppsummering (15 min) med ledere av 

enheten og avdelingen 

• Leder for enheten har ansvaret for å 
utarbeide tiltak (jf. oppfølging)



Forbedringsområder som tas opp

• Løses (fortrinnsvis) lokalt

• Løses i fellesskap mellom ulike 
enheter/fagområder

• Et tiltak skal kunne avsluttes når det er funnet en 
løsning, eller når det er enighet om ikke å 
iverksette ytterligere tiltak



Referat med handlingsplan 



Foreløpige resultater 

 10 besøkte enheter

 60 personer direkte involvert i 
visittene

 31 identifiserte fokusområder for 
forbedring av pasientsikkerhet



Eksempler på gjennomførte tiltak 



Veien videre

Følge opp identifiserte tiltak 
etter ca ett år – hva har skjedd




