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Sak 80/19 Administrerende direktørs orienteringer 
 
Administrerende direktør ønsker å orientere om følgende saker: 
1. StrokeMod (Fredrik Dahl) 
2. Etablere kultur og metodikk for kontinuerlig forbedring, læring og internkontroll 
3. Pasientskader i 2018 målt med Global trigger tool (GTT) 
4. Tilsyn og revisjoner 
 
 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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1. StrokeMod (Fredrik Dahl) 
Forskningsprosjektet “Modelling treatment and rehabilitation of stroke patients - Using 
simulation to evaluate the present and plan for the future” (StrokeMod) startet i 2015 og 
avsluttes i disse dager. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.  
 
Hjerneslag er en vanlig årsak til sykdom, uførhet og død. I Norge anslås det at ca. 12 000 
personer rammes årlig. Etter et slag er det viktig at pasienten kommer raskt til sykehus, for 
radiologisk undersøkelse og behandling. I ukene etter dette vil de fleste ha fordel av 
behandling på en slagenhet i sykehuset. Senere vil noen pasienter ha stor nytte av opphold 
på en spesialisert rehabiliteringsinstitusjon, mens andre allerede vil ha blitt friske, eller ha lite 
potensial for å bli bedre. Mange pasienter vil også ha behov for kommunale tjenester til 
videre opptrening og til hjelp i dagliglivet.  
 
Samspillet mellom sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og kommunale tjenester er altså 
omfattende og komplisert. I dette prosjektet studeres disse utfordringene for slagpasienter i 
Norge ved hjelp av statistisk modellering og simulering. Data som allerede er samlet inn for 
ca. 2 000 innleggelser ved slagenheten ved Akershus universitetssykehus, kombineres med 
nasjonale pasientdatabaser. Med statistiske modeller undersøkes det hvordan 
pasientegenskaper som alder, kjønn og bostedskommune henger sammen med utfallsmål 
som varighet av sykehusopphold, utnyttelse av rehabilitering, angst, depresjon og 
helserelatert livskvalitet. Det er også samlet inn opplysninger om pårørende til 
slagpasientene, blant annet for å undersøke om deres mentale og fysiske helse påvirkes av 
slagtilfellet. I tillegg studeres tidstrender i forekomsten av slag.  
 
Analysene viser at det er betydelige regionale forskjeller, men også en sterk nedadgående 
trend, som mer enn oppveier effekten av eldrebølgen. For yngre folk (under 45 år) er 
forekomsten lav, men mer uendret over tid. Antall innleggelser i slagenhet av pasienter som 
viste seg ikke å ha slag er derimot på vei opp, så det blir ikke nødvendigvis lavere behov for 
kapasitet i landets slagenheter framover. De statistiske modellene som er utviklet, vil 
sammen med befolkningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå kunne gi prognoser for 
pasientstrømmen gjennom behandlings- og rehabiliteringstilbudene for slagpasienter i 
Norge.  
 
Prosjektet samarbeider for øvrig med et forskningsmiljø i Melbourne for å undersøke 
forskjeller og likheter i behandling av slag i Norge og Australia. 
 
2. Etablere kultur og metodikk for kontinuerlig forbedring, læring og internkontroll. 
Ett av hovedmålene for Akershus universitetssykehus i 2020 er å etablere kultur og metodikk 
for kontinuerlig forbedring, læring og internkontroll. Innenfor dette hovedmålet er det aktivitet 
som kan medvirke til måloppnåelse for flere andre hovedmål for sykehuset, blant annet 
redusert sykefravær, redusert antall fristbrudd og økt måloppnåelse for pakkeforløp for kreft. 
I møtet vil det orienteres om hvilke opplæringstiltak som allerede er igangsatt og planlagt, 
herunder læringsnettverket 2019/2020. 
 
3. Pasientskader i 2018 målt med Global trigger tool (GTT) 
Siden 2010 har andelen sykehusopphold med pasientskade i somatisk 
spesialisthelsetjeneste i Norge blitt målt og offentliggjort. Hensikten er å kunne følge 
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utviklingen av skadenivået og hvilke typer skader som oppstår. Alle norske helseforetak og 
fem private sykehus deltar i undersøkelsen  
  
I 2018 oppstod det en pasientskade ved 11,9 % av somatiske sykehusopphold i Norge. Dette 
er det laveste nivået som har vært målt siden GTT-undersøkelsen ble startet i 2010. 
Akershus universitetssykehus ligger godt under det nasjonale nivået, og har gjort det siden 
2014. Foretakets GTT-tall for 2018 viste at andel pasientopphold med pasientskade var på 
4,6 % mot 12,5 % i 2017. Et av målene i pasientsikkerhetsprogrammet (2014-2018) var å 
redusere omfanget av pasientskader med 25 % med utgangspunkt i 2012 nivået. Akershus 
universitetssykehus oppnådde en reduksjon med 70,5 % i samme tidsperiode.  
 

 
 
Estimert andel sykehusopphold med minst én pasientskade med tilhørende 95 % konfidensintervall (KI). 
År  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  
Estimat  22,5 %  21,3 %  15,8 %  14,2 %  6,7 %  11,3 %  9,2 %  12,5 %  4,6 %  
95 % KI  (19,0-26,5)  (15,8-27,1)  (11,3–20,4)  (10,0–18,8)  (3,3–10,8)  (7,5–15,4)  (6,7-12,1)  (9,2-15,8)  (2,1-7,1)  

 
 
Metoden krever granskning av 20 journaler per måned, det vil si 240 per år. Dette er et lite 
utvalg som ikke sier alt om driften. Akershus universitetssykehus har imidlertid hatt et stabilt 
granskingsteam og metodegjennomgang i de årene undersøkelsen er gjennomført. 
 
I 2018 var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelaterte skader, skader knyttet 
til kirurgi og urinveisinfeksjon.  En del av de GTT-skadene kommer fra det kirurgiske 
området. Kirurgisk divisjon ved Akershus universitetssykehus har satt i gang egne GTT-
målinger, med mål om å få kjennskap til skader og kunne arbeide med tiltak.  
 
Videre er kultur for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, med læring av uønskede 
hendelser og tydelige ledelse viktige satsingsområder for foretaket. Arbeidet med screening, 
dokumentasjon, automatisk datafangst og tilbakeføring av resultater innebærer 
systemtenkning rundt pasientsikkerhet. Det er grunn til å anta at dette gir resultater til beste 
for pasienten.  
 
GTT-undersøkelsen baserer seg på tidsserier som skal fortolkes kvalitativt i det enkelte 
helseforetak. Slik undersøkelsen gjennomføres i dag uten innhenting av 
bakgrunnsinformasjon, er det ikke mulig å analysere årsakssammenhenger ytterligere. 
Helsedirektoratet har derfor etablert et prosjekt for å videreutvikle GTT-undersøkelsen slik at 
det er mulig å få en bedre forståelse av hvorfor skader oppstår. Prosjektet har også som 
formål at undersøkelsen skal kunne brukes til å sammenligne helseforetak og sykehus, og 
skal bygge på forskningsbasert kunnskap.  
 
4. Tilsyn og revisjoner 
Ingen nye saker. 
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