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SØKNAD OM NASJONAL KOMPETASETJENESTE FOR KLINISK 
PASIENTSIKKERHET 

Det vises til søknadsfrist 01.06 til HOD. Helse Nord RHF oversender vedlagte søknad fra 
Nordlandssykehuset (NLSH) HF om godkjenning av en Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet ved sykehuset i Bodø. 

Pasientsikkerhet har hatt et sterkt og økende fokus i helsetjenesten. Opprettelse av Enhet for 
pasientsikkerhet i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten samt den nasjonale 
pasientsikkerhetskampanjen er klare eksempler på dette. Denne satsingen har savnet en sterk pasientnær 
klinisk tjeneste som kan være en spydspiss i dette arbeidet og sikre erfaring og fagutvikling. Dette kan 
NLSH tilby.  

I vår region har NLSH HF gjort et betydelig arbeid knyttet til pasientsikkerhet og er uten tvil det foretaket 
som har vist det største engasjement og innsatsen på dette feltet. Den betydelige erfaring knyttet til bruk 
av Global Trigger Tool (GTT), innføring av trygg kirurgi sjekklisten og den sterke ledelsesforankringen i 
foretaket av pasientsikkerhetsarbeidet er forbilledlig. Vi mener derfor at vi har et miljø som kan fylle det 
manglende klinisk og pasientnære ved Enhet for pasientsikkerhet ved KS.  

Selv om arbeidet med pasientsikkerhet skal gjøres i alle helseforetak tror vi det er strategisk viktig 
å ha et ”laboratorium” for utvikling av klinisk pasientnært pasientsikkerhetsarbeid og en 
kompetansetjeneste som hele landet kan trekke veksler på i sitt arbeid. Mange gode 
samarbeidspartnere og den sterke støtten NLSH har internt, både fra klinikere og ledelse (inkl. styret), 
gjør at vi anbefaler NLSHs søknad. 

Vi er klar over at antall vitenskapelige publikasjoner på nåværende tidspunkt er ”magert”, men potensialet 
i NLSH og dets samarbeidspartnere er stort og vi tror bestemt at dette snarlig vil endres. Det fokuserte 
pasientsikkerhetsarbeidet har hatt en kort funksjonstid og vi er kjent med at det er pågående arbeid som 
om kortere tid vil være klar for publisering i internasjonale tidsskrift.  
 
Helse Nord RHF anbefaler søknaden og håper at den søkte kompetansetjenesten ved NLSH kan bli en 
realitet.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland       Jan Norum 
(sign)       (sign)  
Adm.dir      Fagdir. 
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