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Pasientsikkerhet i Vågsøy Kommune

• Pasientsikkerhet

• Lokale læringsnettverk

• Sikker legemiddelgjennomgang i 
sykehjem

2014

• Læringsnettverk i ledelse av 
pasientsikkerhet

• Introduksjon av risikotavle

₋ 2 risikotavler i heimetjenesten

₋ 1 risikotavle i institusjon

2017

• Utvidet til 3 tavler fordelt på 6 
avdelinger i institusjon

2019

Implementering av risikotavle



Målsetting

Primærmål

Praktiske mål

• Skape en kultur for å arbeide 
og redusere risiko på de 
risikoområder som lokale 
behov viser at vi må fokusere 
på. 

Å ivareta pasientsikkerhet Implementering

• Implementere risikotavle på 
minst ei avdeling

• Sikre god selvgående drift av 
risikotavle

• Tavlemøte hver morgen



• Introdusere risikotavla for alle ansatte

• Hvor skal tavlen henge?
• Tilgjengelighet

• Taushetsplikt

• Tidspunkt for tavlemøter

• Fordeling av ansvar

• Risikoområder

• Hvem skal  følges opp

Planlegging

Nytt bilde av risikotavlemøte



• Tavlemøte hver morgen 

• Stående møter

• Tid 5 til 10 minutter

• Møteleder – ansvar for å inkludere alle

• Iverksetting og kontinuerlig evaluering av tiltak

• Korte diskusjoner og refleksjoner

• Levende verktøy og jevnlig oppdateringer

• Fokus på nye risikoområder

Gjennomføring og  
Bruk av tavlen





Risikoområder

• Hva er viktig for meg? 
• Forebygging av feil- og 

underernæring 
• Forebygging av fall
• Sikker legemiddelgjennomgang

Faste

• IPLOS
• Pårørendemøter
• Aktivitet
• Obs demens kartlegging
• ++

Variable

Risikoområder

Vårt mål for implementering av risikotavlene er å skape en kultur for endring, forbedring og ivaretagelse av 
pasientsikkerhet. Iverksettelse av gode tiltak vil bidra til reduksjon av risikoområder.





Evaluering
Evaluering gjennomført i 2018 viser klare differanser mellom de avdelingene som har tatt i bruk risikotavle, 
og de som ikke har tatt dette i bruk.

Antall og konsekvens av fall – registrert i Ekstranett

Antall ernæringskartlegging/ernæringsplaner/vekt

Antall pårørendemøter 

Antall oppdatert tiltaksplaner

Fokus på nattefaste

Sikker legemiddelgjennomgang



• Forankring i ledelsen

• Involver hele personalgruppen fra 
starten  eierskap

• God informasjon og opplæring

• Brukervennlighet, intuitivt

• Gode rutiner for tavlemøter med 
gjennomførbare møtetidspunkt

• Kontinuitet i tavlemøtene

• Gruppeleder til stede på hvert møte

• Kommunisere - igjen og igjen og igjen
• «What’s in it for me?»

• Ikke undervurder viktigheten av 
implementering, opplæring og støtte 
etter lansering

Suksessfaktorer



Risikotavlen skal ikke være en 
forkortet utgave av en 

pasientjournal, men et støttende  
kvalitetsverktøy til den

Vekst og trivsel


