Mandat for regionalt innsatsteam for
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2019-2022
1) Bakgrunn
Helse Sør-Øst RHF vil styrke regionens samlede innsats innen kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet, herunder arbeid med kvalitetsarbeid, forbedringsarbeid, arbeid med
pakkeforløp og logistikk ved poliklinikkene. Det samme gjelder oppfølging av lokale
innsatsteam som arbeider innen disse feltene. Det etableres på denne bakgrunn et regionalt
innsatsteam som skal bidra til regional koordinering, felles innsats og oppfølging. Det
regionale innsatsteamet skal bestå av ressurser fra alle helseforetakene i regionen.

2) Ansvar og rolle
Det regionale innsatsteamet for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal:



Understøtte lokale og regionale prosesser for endring, omstilling og måloppnåelse innen
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet gjennom mobilisering av de samlede ressursene
som arbeider med forbedringsarbeid i foretaksgruppen.
Videreutvikle og styrke regionale og lokale arenaer for opplæring, deling av kunnskap og
erfaring når det gjelder forbedringsarbeid generelt og arbeid med forebygging og
forebedringsarbeid knyttet til uønskede hendelser spesielt.

3) Oppdrag
Det regionale innsatsteamet får konkrete oppdrag fra direktør medisin og helsefag i Helse
Sør-Øst RHF etter forankring i regionalt fagdirektørmøte og fra Helse Sør-Øst RHFs ledelse.

4) Organisering og arbeidsform
Sammensetning
- 1 representant fra hvert helseforetak
- 2 brukerrepresentanter
- 2 representanter fra Helse Sør-Øst RHF
Innsatsteamet ledes av Helse Sør-Øst RHF som også stiller med sekretær.
Oppnevning og funksjonstid
Helse Sør-Øst RHF sørger formelt for oppnevning etter forslag fra fagdirektørene i
helseforetakene i regionen.
Arbeidsform
 Helseforetakene som tildeles midler for å styrke arbeidet med kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet skal stille med én ressurs hver i innsatsteamet. Det forutsettes at
universitetssykehusene bidrar med ressurser tilsvarende omtrent 100 % stilling hver til
arbeidet i den regionale koordinerende gruppen og at de øvrige helseforetakene bidrar
med ressurser tilsvarende omtrent 50 % stilling hver.
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Det regionale innsatsteamet skal bidra inn i forbedringsarbeid ved helseforetak som har
særskilte utfordringer innen enkelte fagområder.



Innkalling og agenda til regionalt innsatsteams møter og referat etter møtene sendes fra
Helse Sør-Øst RHF.



Evt. innstillinger og råd fra regionalt innsatsteam behandles i de ordinære møtene med
regionens fagdirektører og administrerende diretører, samt i brukerutvalg og
samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og konsernverneombud.



Helseforetakene skal opprette lokale innsatsteam som arbeider med problemstillingene
knyttet til det regionale innsatsteamets oppdrag og som det regionale teamet kan kobles
på.



Det regionale innsatsteamet kan etablere undergrupper ved særskilte behov og kan
suppleres med faglig bistand. Om en ønsker å etablere langsiktig arbeid som involverer
nye personer og/eller kostnader, skal det konfereres i forkant med fagdirektørene i
helseforetakene. I tillegg skal dette forankres med ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.



Det regionale innsatsteamet initierer møter, faglige seminarer osv. for å få innspill til eget
arbeid innenfor rammer gitt av Helse Sør-Øst RHF.

5) Økonomi
Regionalt innsatsteams aktivitet finansieres innenfor rammer gitt av Helse Sør-Øst RHF.
Utgifter knyttet til møtedeltakelse, reise og lignende dekkes av respektive helseforetak
/arbeidsgiver/organisasjon. Helse Sør-Øst RHF dekker utgifter til brukerrepresentanter og
private næringsdrivende etter fastsatte satser, i tillegg til at Helse Sør-Øst RHF overføre
midler til arbeidet til helseforetakene i regionen.
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