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Prosess med ansettelse av
medarbeidere i 20% stillinger
• Fra ulike fag og spesialiteter
• Fra alle regioner
• Fra ulike nivå

Og: Ukom sitt refleksjonspanel:
Reidun Førde (LEDER)

.Dr. med, og professor ved Senter for medisinsk etikk ved UIO, med et spesielt ansvar for utvikling av klinisk etikk i norsk helsetjeneste. Hun har tidligere vært leder av Rådet
for legeetikk. I tillegg har hun undervist og publisert mye på feltet uheldige hendelser

Coby Omvlee

Skuespiller, pasienterfaring etter å ha blitt hardt skadet i en trafikkulykke. Hennes erfaringer som langtidspasient har blant annet blitt til dokumentarteaterstykket «Langligger» –
som hun turnerer med for Trondheimsbaserte Teater Fusentast turnerer rundt med.

Erik Fosse

Spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi og avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet. Professor 2 ved UiO. Kommandør av St. Olavs Orden for medisinsk og
samfunnsnyttig innsats.
Lege, spesialist i nevrologiske sykdommer. Hun har doktorgrad i medisinsk epidemiologi, og har siden 2012 vært leder av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

Eva Stensland
Jan Erik Sverre

Spesialist i samfunnsmedisin, seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor ved Høgskulen på Vestlandet og ved Universitetet i Stavanger. Han var med i
Ariansonutvalget som leverte NOU 2015:11 Med åpne kort.
Han er utdannet Skipsingeniør/skipsmegler - i tillegg til Sosionom og Forsker 1 med Sjøforsikrings kompetanse. Han har over 35 års erfaring med sikkerhets styring og kvalitets- og
forbedringsarbeid innen sjøfart. Har delt historien om sin datter Karen, som døde av SEPSIS i barsel 31 år gammel. Er opptatt av læring av alvorlige hendelser, av
systemperspektivet og av pasient og pårørendeinvolvering

Jon Magnussen

Professor i helseøkonomi og prodekan ved NTNU i Trondheim. Har ledet to offentlig utvalg (2007 og 2019) som resulterte i modell for fordeling av inntekter mellom de
regionale helseforetakene, "Magnussen-utvalget". Ledet i 2015 en arbeidsgruppe som operasjonaliserte begrepet «alvorlighet» til bruk i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten.

Mina Adampour

Lege, avisspaltist og samfunnsdebattant. Hun har vært engasjert i Røde Kors, Ungdom mot rasisme, Utviklingsfondet og FN-sambandet og har deltatt i lokalpolitisk arbeid i Oslo.
Hun er også styremedlem i Kronprinsparets Fond.
Spesialist i generell kirurgi og ortopedi. Forskningsleder og professor, Ortopedisk klinikk, Ous/UiO. Leder av Interregional styringsgruppe for nasjonale kvalitetsregistre. Leder
Legeforeningen for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Arbeidet spesielt med åpenhet og læring av hendelser, og er tilknyttet som professor ved Det helsevitenskapelige
fakultet og SHARE – senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger.

Geir Sverre Braut

Olav Røise

Randi Rosenqvist
Anne Kjersti Befring
Stein Knardahl
Steinar Hunskår

Spesialist i psykiatri, psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun er i dag også ansatt i bistilling ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og
rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus.
Dr. jur, advokat og forsker ved UIO. Hun er spesialist på helsejus og har publisert en rekke bøker og artikler om dette temaet. Hun har ledet lovarbeid i helse- og
omsorgsdepartementet, har erfaring fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet og har vært leder av avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen

Dr med, Professor emeritus Psykologisk inst, UiO; avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI); Medlem av Faggruppen
for Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP, Petroleumstilsynet). Lærebokforfatter, fast bidragsyter til Dagens Medisin’s jobbpanel.
Professor i allmennmedisin og prodekan for utdanning ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Spesialist i allmennmedisin, tidligere forskningsleder ved Nasjonalt
kompetansesenter for legevaktmedisin og fastlege i Lindås.

Forventningsavklaring

Rolleavklaringsfase

Etablere gode
relasjoner

Forstå
trender

Navigere i
mulighets
rommet

Være
inkluderende

Være aktive i
media og
være
offensive

Rolle
forståelse

• Uavhengig
• Overordnet
• Pasientnær
 Hvordan skape tillit
• Tjenestenær
(og hos hvem)
• Ikke-sanksjonerende
• Kildebeskyttende
• Lærende og forbedrende

Oppdrag

• Utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og
årsakssammenhenger for å bidra til læring
og forebygging av alvorlige hendelser
• Ikke ta stilling til sivilrettslig eller
strafferettslig skyld og ansvar

?

Proaktiv saksutvelgelse
Undring/
bekymring

Dialog med fagmiljø
Spore opp eksempelsaker

Hendelses-undersøkelse

Temaundersøkelse

Hendelse

RAPPORT

RAPPORT

Vår arbeidsform
• Vi skal snakke med pasienter, pårørende, helsepersonell, og ledere
• (Vi skal ikke be om skriftlige redegjørelser)
• Vi skal understøtte tjenestens egne årsaksanalyser
• Vi skal understøtte tjenestens ivaretakelse av de rammede
• Vi skal vurdere rammebetingelser, sikkerhetskultur og generelle trekk
i helse- og omsorgstjenesten

Aktuelle saker for Ukom
Overordnede strukturer

Ukom

Rammebetingelser

Virksomheter

Tilsyn
Individer

Aktuelle saker for Ukom
Vurderes ut fra:
Potensiale for alvorlig skade og stort omfang
Potensiale for læring og systemisk forbedring
Trender og mønstre

Typiske
Ukomsaker

• Dreier seg om rammebetingelser - organisering
• Spørsmål om metode og indikasjon
• Går på tvers av virksomheter og nivå
• Berører mange pasienter
• «Det kunne ha vært meg»
• Fanger opp trender og mønstre

Våre
rapporter

• Oppdrag å undersøke omkring 20 saker i året
• Metodefleksibilitet
• Rapporten går til helsetjenesten, ikke
virksomheten
• Målretting inn mot ulike nivå
• Refleksjoner og spørsmål like gjerne som svar
og anbefalinger
• Ulike format

Våre
kilder

• Dialog med andre aktører
• Varselordningen
• Varsler fra pasienter og pårørende ukom.no
• Bekymringer fra ansatte i helsetjenesten
• Varslere
• Media
• Andres rapporter
• Internasjonale erfaringer
• Refleksjonspanel

Varslingsrutinene

Obligatoriske Interne tiltak

Alvorlig utilsiktet
hendelse
Familie og pårørende

• Iverksette egenundersøkelse
• Involvere pasient/pårørende
• Håndtere de rammede
+ eventuelt
• Anmode om bistand i undersøkelse
• Melde om uforsvarlighet

Forskjellen på Helsetilsynet og Ukom
TILTAK
• Følge med på virksomhet og helsepersonell
• Planlegge tilsyn med styring og kvalitetskontroll
v/ MISTANKE OM ULOVLIGE/UFORSVARLIGE FORHOLD
• (ev. stedlig) tilsyn med helsepersonell/virksomhet

TILTAK
• Følge med på rammebetingelser/sikkerhetsforhold
v/gitte kriterier
• Iverksette hendelsesundersøkelse
• Bistå virksomhet i egenundersøkelse
• Iverksette tematisk undersøkelse

Ambisjoner

• Bidra til forbedret håndteringen av alle
berørte
• Stimulere til læring, forbedring og
åpenhet
• Bygge kompetansenettverk for
årsaksanalyser/egengransking
• Være en ressurs for pasienter, pårørende,
helsepersonell og ledere
• Medvirke i en samlet
pasientsikkerhetsstrategi
• Understøtte læring på tvers

Læring og forbedring
Ukom sitt arbeid skal bidra til å tette
gapet mellom kunnskap og praksis i
helse- og omsorgstjenesten.

Læring og forbedring
UKOM vil bidra til systematisk
forbedring av pasientsikkerheten
ved å kombinere

Profesjonskunnskap

Sikkerhets- og
forbedringskunnskap

• Profesjonskunnskap
• Sikkerhets- og
forbedringskunnskap

Pasient-, bruker- og
pårørendeerfaring

• Pasient-, bruker- og
pårørendeerfaring
Fritt etter Batalden & Stoltz (1993)

Strategisk kunnskapsformidling

Hvordan
bidra til
læring?

• Være tett på kunnskapsmiljøene
• Være tett på klinikerne
• Benytte eksisterende kanaler
• Definere målgruppene
• Knytte seg til eksisterende nettverk
• «Ytre apparat»

Vår rolle:

Samarbeid

•
•
•
•

Motta varsler
Motta bekymringer
Ta videre interne granskingsrapporter
Bidra på fagmøter, konferanser, kurs

