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Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, 

Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse 

Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for 

innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte urinveisinfeksjoner.                                 
 

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø 7. - 8. november 2012. De neste 

samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai. 

 

Vi oppfordrer hvert utviklingssenter om å videresende denne invitasjonen til sykehjem som kan 

være motiverte for å delta på læringsnettverk om forebygging av urinveisinfeksjoner. Vi gjør 

oppmerksom på kort påmeldingsfrist; 22. oktober 2012. 

 

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 

I trygge hender er en kampanje som gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten i 
perioden 2011 - 2013, på oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren. Kampanjen mål er å redusere 
pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen 
i helsetjenesten. Følgende innsatsområder i kampanjen kan være for primærhelsetjenesten:  
 

• Samstemming av legemiddellister  
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem/hjemmetjenesten 
• Forebygging av selvmord  
• Forebygging av overdose  
• Forebygging av fall  
• Forebygging av urinveisinfeksjoner 

 

Hvorfor delta?  

For eldre på helseinstitusjoner er forekomsten over tre prosent, og urinveisinfeksjon er den 

vanligste årsaken til innleggelse fra sykehjem til sykehus. Forebygging av urinveisinfeksjoner er 

valgt som et innsatsområde i pasientsikkerhetskampanjen fordi urinveisinfeksjoner blant eldre er 

hyppige og kan ha alvorlige konsekvenser, og fordi det er et stort potensial for forbedring av 

praksis. Det finnes dokumenterte og effektive tiltak, og satsing på dette feltet har støtte i norske 

fagmiljøer.  

 

For å hjelpe sykehjem med å komme i gang med tiltakene arrangerer kampanjen læringsnettverk. 

Deltakere på andre læringsnettverk har hatt stor nytte av å delta på dem.  

  

Hvem deltar? 

Det forutsettes at sykehus og sykehjem som ønsker å delta på læringsnettverk, deltar med et 

tverrfaglig team på tre til fem personer. Det anbefales at teamet settes sammen av lege, 

sykepleier og hygienesykepleier som arbeider i eller i tilknytning til enheten som skal iverksette 



 

 

tiltaket. Andre relevante teammedlemmer kan være fagutviklingssykepleier og hjelpepleier. Det 

bør utpekes en teamleder og måleansvarlig i forkant av læringsnettverket. 

  

For å sikre forankring og støtte, forventes det at avdelingsleder deltar på dag én av første samling. 

Virksomhetsleder forventes å delta på siste samling for sikre full spredning.  

 

Hva innebærer det å delta? 

Et læringsnettverk består av tre samlinger og to telefonkonferanser spredt over ni måneder.  

Samme team deltar hver gang, og jobber målrettet med tiltakene og målingene mellom 

samlingene. På siste samling planlegger teamene, i samarbeid med lokal ledelse, hvordan tiltakene 

bør spres til hele organisasjonen.  

 

Erfaringer fra prosjekter av denne typen viser at et godt resultat er avhengig av at ledelsen i 

virksomheten engasjerer seg i gjennomføringen av prosjektet, blant annet ved å støtte opp om 

teamet som skal drive prosessen lokalt. Teamet må få avsatt tid til å planlegge, innføre og følge 

opp tiltakene som iverksettes.  

 

Kostnader knyttet til dagpakker (1000,-, pr deltager), reise og overnatting må dekkes av den 

enkelte kommune. Helse Nord RHF spanderer festmiddag. 

 

Hvordan melder jeg meg på? 

Påmelding skjer via et elektronisk påmeldingsskjema innen 22. oktober 2012 (bindende).  

 

Vi har reservert et visst antall rom frem til 7. oktober 2012. Disse bookes direkte via Radisson Blu 

hotel ved å sende en e-post til conference.tromso@radissonblu.com. Praktiske spørsmål om hotell 

og overnatting kan adresseres samme adresse.  

 

Praktiske spørsmål om arrangementet rettes til Grete.Asvang@helse-nord.no. Andre spørsmål 

rettes til sekretariatet for pasientsikkerhetskampanjen.   

 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

 
Anne-Grete Skjellanger 

sekretariatsleder for 

I trygge hender, nasjonal pasientsikkerhetskampanje 

Tlf.: 464 19 575 | E-post: post@pasientsikkerhetskampanjen.no 

 

Vedlegg 

1. Program for læringsnettverk for forebygging av UVI 4.    Hva er et læringsnettverk? 

2. Innsatsområdet forebygging av urinveisinfeksjoner 3.    Om kampanjen 
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Vedlegg 1 
 

Læringsnettverk om 

forebygging av urinveisinfeksjoner 
7. og 8. november, Tromsø 

 

Dag 1 

Ordstyrer: prosessleder Johnny Advocaat-Vedvik & Grete Birgithe Åsvang 
 

 

 

Kl. 10.30 Registrering 

 

Kl. 10.30 Velkommen ved Helse Nord RHF 

  Ved Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF 

 

Kl. 10.45 Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 

  Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for pasientsikkerhetskampanjen 

 

Kl. 11.15 Forbedring i klinisk praksis    

Ved Gro Sævil Helljesen, prosessleder pasientsikkerhetskampanjen  

 

Kl. 12.00  Lunsj 

 

Kl. 13.00 Kunnskapsgrunnlag for forebygging av urinveisinfeksjoner 

Foredragsholder kommer 

 

Kl. 13.30 Erfaringer fra implementering av tiltakspakke og målinger 

Ved pilotleder fra Lærdal Sykehus  

 

Kl. 13.45  Erfaringer fra implementering av tiltakspakke og målinger 

Ved pilotleder fra Aurland Sjukeheim  

  

Kl. 14.00 Presentasjon av tiltakspakke og målinger 

  Ved Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen 

 

Kl. 14.30 Teamene setter mål for eget arbeid og diskuterer iverksetting av tiltakspakke 

  

Kl. 16.00 Oppsummering i plenum etter gruppearbeid 

 

Kl. 16.30 Slutt 

 

Kl. 19.00 Felles festmiddag 



 

 

 

 

Dag 2 

Ordstyrer: prosessleder Johnny Advocaat-Vedvik & Grete Birgithe Åsvang 
 

 

Kl. 09.00 Tre spørsmål og en sirkel 

Ved Johnny Advocaat-Vedvik, rådgiver pasientsikkerhetskampanjen 

 

Kl 09.10 Hvilke målinger har vi og hvordan kan vi bruke dem? 

  Ved Roar Sørensen, seniorrådgiver Pasientsikkerhetskampanjen 

 

Kl 09.40 Extranet – Hvordan kan det hjelpe oss?   

Ved Roar Sørensen, seniorrådgiver Pasientsikkerhetskampanjen 

 

Kl. 10.00 Benstrekk med servering 

     

Kl. 10.15 Teamene arbeider med eget prosjekt: Hvordan få fatt i data? Hvordan 

fremstille målingene? Hvordan bruke målingene?  

 

Kl. 11.15 Pause 

 

Kl. 11.30 Teamsammensetning – hva kjennetegner et velfungerende team? 

Ved Mette Fredheim, veileder pasientsikkerhetskampanjen 

      

Kl. 12.00 Lunsj 

  

Kl. 13.00 Teamene vurderer teamsammensetning og utarbeider fremdriftsplan 

 Hvem må vi ha involvert for å få dette til å virke i det daglige? 
 Hvem skal være måleansvarlig? 
 Hvordan vil vi som team møtes og arbeide fremover – gjøre avtaler 
 Fremdriftsplan utarbeides  

 
Kl. 14.00 Nødvendige avklaringer om tiltakspakke, målinger og teamsammensetning 

 
Kl. 14.30 Veien videre – hva forventes og viktige milepæler 

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder, pasientsikkerhetskampanjen 
 

Kl 15.00  Slutt 
 

 

 

 

 



 

 

 

Vedlegg 2 

Hvorfor forebygging av urinveisinfeksjoner? 

Urinveisinfeksjoner rammer i underkant av to prosent av alle pasienter ved norske sykehus, og 
utgjør om lag 30 prosent av alle sykehusinfeksjoner. For eldre på helseinstitusjoner er 
forekomsten over tre prosent og urinveisinfeksjon er den vanligste årsaken til innleggelse fra 
sykehjem til sykehus. Nesten alle urinveisinfeksjoner i sykehus oppstår hos pasienter med 
urinkateter eller etter prosedyrer utført i urinveiene.  

Urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter er som regel asymptomatisk bakteriuri, 
som normalt ikke trenger behandling. Mer alvorlige komplikasjoner er symptomatisk 
urinveisinfeksjon, nyrebetennelse, nyrestein, blærestein, sepsis og død.  

Innsatsområde i kampanjen 

Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har valgt forbygging av urinveisinfeksjoner som 
et av innsatsområdene som skal iverksettes i kampanjen (2011- 2013).  

Kampanjens innsatsområder velges generelt på bakgrunn av antatt stort potensial for 
forbedring i Norge, at det eksisterer dokumentert effektive tiltak og gode data for evaluering 
av tiltak, samt støtte i norske fagmiljøer. Mer om valg av innsatsområder kan du lese i 
rapporten Valg av innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen  

I vurderingen av dette innsatsområdet ble både forbedringspotensialet, dokumentasjon på av 
tiltak og støtte i fagmiljø regnet som godt.  

Pilotprosjekt i sykehus og sykehjem 

Tiltakspakken og målingene for innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte 
urinveisinfeksjoner testes i forkant ut i et pilotprosjekt i Helse Førde. Medisinsk avdeling ved 
Lærdal sjukehus og Aurland sjukeheim deltar i pilotprosjektet. Hygienesykepleier Anne 
Hellebust er prosjektleder.  

Formålet med tiltakspakken er å redusere kateterassosierte urinveisinfeksjoner hos pasienter 
med inneliggende blærekateter. Pilotprosjektene ved Lærdal sjukehus og Aurland sjukeheim 
tester ut tiltakene og tilhørende målinger. Tiltakspakken kan bli justert etter erfaringene fra 
pilotprosjektene.  

Les mer om tiltakspakken og målingene som er til utprøving på kampanjens hjemmeside. 

  

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/Helsepersonell/Artikler/Valg+av+innsatsomr%C3%A5der.204.cms
http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Innsatsomr%C3%A5der/Reduksjon+av+urinveisinfeksjoner+i+forbindelse+med+bruk+av+kateter.454.cms


 

 

Vedlegg 3 

 

Om kampanjen 
 
I trygge hender er en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre 
pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender gjennomføres i spesialist- og 
primærhelsetjenesten i perioden 2011 - 2013, på oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren. 
 
Kampanjen har tre hovedmål: 

• Redusere pasientskader 
• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 
• Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 

 
Innsatsområder 
Kampanjens mål skal nås ved å innføre konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder. 
Følgende innsatsområder er valgt ut:  
 

• Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner  
• Samstemming av legemiddellister  
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem/hjemmetjenesten  
• Behandling av hjerneslag  
• Forebygging av selvmord  
• Forebygging av overdose  
• Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter  
• Forebygging av urinveisinfeksjoner 
• Forebygging av fall 
• Forebygging av trykksår 

 
Innsatsområdene er identifisert av norske fagmiljøer gjennom en bred gjennomgang og 
prioritering av eksisterende initiativ i helsetjenesten. Følgende kriterier har ligget til grunn for 
valg av innsatsområder: stort forbedringspotensial, tiltak som er dokumentert effektive og 
gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene.   
 
Beregning av pasientskade 
I hele kampanjeperioden kartlegges antall pasientskader ved norske helseforetak. Hensikten 
er å skape et grunnlag for forbedring over tid.  Pasientskader beregnes etter funnene som 
gjøres ved strukturerte journalgjennomganger etter prosedyren Global Trigger Tool (GTT).  
 
Organisering av kampanjen 
I trygge hender er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. En bredt sammensatt 
styringsgruppe, ledet av helsedirektøren, har ansvaret for alle sentrale beslutninger i 
kampanjen. Kampanjen drives av et sekretariat i Nasjonal enhet for pasientsikkerhet ved 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Alle regionale og lokale helseforetak har 
kampanjeledere som bistår og veileder iverksettingen av kampanjen lokalt. 
 

 
Vedlegg 4  



 

 

Hva er et læringsnettverk? 
 

Et læringsnettverk består av totalt tre samlinger, spredt over ni måneder. Deltakere på 

læringsnettverket vil introduseres til innsatsområdet, tiltakene, forbedringsverktøy og 

målemetoder.   

 

I korte trekk er læringsnettverket et arbeidsseminar, med vekt på iverksetting av konkrete 

tiltak i egen organisasjon mellom samlingene. Samme team forplikter seg til å delta på alle 

samlingene, og til å iverksette tiltakene mellom samlingene. Kampanjesekretariatet har lagt 

opp til oppfølging og veiledning, blant annet gjennom telefonkonferanser, mellom 

samlingene. 

 

Hensikten med læringsnettverket 

 Sykehus og sykehjem kommer i gang med tiltakspakken for forebygging av 

urinveisinfeksjoner. 

 Det legges vekt på å dele erfaringer fra pilotprosjektet gjennomført ved Lærdal 

sjukehus og Aurdal sjukeheim. 

 Deltakere får innføring i nyttige metoder og verktøy for å iverksette forbedring 

lokalt der hvor de arbeider. 

 Teamet blir en del av et nasjonalt nettverk mellom foretak og avdelinger for felles 

læring og erfaringsutveksling. 

Første samling går over to dager (7. og 8. november). De to neste består av én dags-samlinger 

i løpet av 2013 (7. februar og 15. mai). Læringsnettverkene er basert på 

Gjennombruddsmodellen, slik de har blitt gjennomført av Legeforeningen de siste 13 årene. 

 

Trykk her for mer informasjon om og erfaringer fra læringsnettverk.  

 

Engasjement og forpliktelse fra ledelsen 

For å sikre forankring og støtte i foretaket forventes enhetsledelse å delta på dag én av første 

samling. Direktøren eller annen representant fra foretaksledelsen forventes å delta på siste 

samling for sikre full spredning i helseforetaket. Lokal kampanjeleder og veileder(e) vil støtte 

arbeidet med å iverksette tiltak lokalt og følge opp teamene mellom samlingene. 

 

Erfaringer fra prosjekter av denne typen viser at et godt resultat er avhengig av at ledelsen i 
virksomheten engasjerer seg i gjennomføringen av prosjektet, blant annet ved å støtte opp 
om teamet som skal drive prosessen lokalt. Teamet må få avsatt tid til å planlegge, innføre og 
følge opp tiltakene som besluttes å settes i gang lokalt. 
 

Alle læringsnettverk søkes godkjent som tellende kurstimer hos Den norske legeforening og 

Norsk sykepleierforbund. 

 

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/no/I+trygge+hender/Kampanjenytt/Hva+er+et+l%C3%A6ringsnettverk%3F.474.cms

