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Tryggerepasienter
kommunehelsetjenesten
Det forekommer mange UNØDIGE pasientskader i norsk helsetjeneste.
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Itrygge hender er en kampanie som skal redusere
pasientskadene og styrke
pasientsikkeffleten i helsetjenesten. Kommunehelsetjenesten er representert
på alle nivåer 1 kampanjen
og vi er avhengig av dedikerte kommuner for å oppnå sikrere pasientbehandfing i primærhelsetjenesten.
I regi av Nasjonal pasi:
entsikkerhetskampanje er
det gjennomført en journalundersøkelse i spesialisthelsetjenesten, i journaler fra 2010. Resultatene
antyder at om lag 16 prosent av alle pasientopphold
medfører en eller flere pasientskader. Enkelte av disse
skadene er direkte blyttet
til spesialisthelsetjenesten,
som komplikasjoner ved
kirurgi, mens andre sannsynligvis også forekommer
i kommunehelsetjenesten,
eksempelvis legemiddelfeil og trykksår. Bare i spesialisthelsetjenesten
dette over 115.000 pasient-

skader årlig.
Vi har foreløpig ikke lignende data for omfanget
av pasientskader i kommunehelsetjenesten, men
forskning viser at det også
her er et potensial for forbedring av pasientsikkerheten. Med over 41.000
mennesker i boliger med
pleie- og omsorgsfonnål og
174.000 som mottar pleieog omsorgstjenester hjemine (2010), er det vel så viktig å sikre god pasientsikkerhet i kommunene som
på sykehusene.
panjen har utviklet tiltak på områder der forbedringspotensialet er stort.
Vi har utvildet en rekke
verktøy som er svært relevante for kommunehelsetjenesten, og vi er i prosess
med å utvikle fiere. Tiltakspalckene er målrettede for
å redusere konkret typer
pasientskader. De består
av enkle tiltak og målinger,
og er ment å gjennomføres

i linjen uten ekstra ressurser. En tiltakspakke for riktig legemiddelbruk i sykehjem er nå ferdig og i ferd
med å spres landet rundt.
En pakke for samstemming av legemiddellister
mellom ulike behandlingsenheter er i ferd med å ferdigstilles. Til høsten vil tiltakspakker for å redusere
trykksår, urinveisinfeksjoner, fall i helseinstitusjoner

VERKTØY

Vihar utviklet en
rekke verktøy som
er svært reievante
for kommunehdsetjenesten, og vi
er i prosess med å
utvikle flere
og blodbaneinfeksjoner
være ferdig testet.
I tillegg til tiltakspakker
har vi ledelsesverktøy for
å styrke pasientsikkerhe-

ten for ledere på ulike nivåer i helsetjenesten. Disse
handler om å øke åpenheten rundt feil og uønskede
hendelser, samt å bygge en
god pasientsikkerhetskultur.
Mange kommuner er i
gang med arbeid for å bedre
pasientsikkerheten, og flere
ønskes velkommen inn. Vi
har et mål om at 25 prosent
av kommunene skal være i
gang med filtakene innen
utgangen av 2013.
FellmedtsInering og uheldige kombinasjoner av medisiner er et utbredt problem i helsetjenesten. For
å sikre riktig legemiddelbruk i sykehjem har vi en
tutakspakke med fire konkrete tiltak. Disse er testet
ut ved sykehjem i Vestfold
med svært gode resultater
og gjennomføres nå i utvikfingssentre for sykehjem
over hele landet. Ved pilotprosjektet ved Nygård
sykehjem erfarte de at det
samlete medisinforbruket

ble redusert og fiere pasienter fikk økt funksjonsevne.
Tiltakspakken for riktig legenuddeIbruk i sykehjem er nå tilgjengelig for
afie. Informasjon og tips til
gjennomføring er tilgjengelig hos oss, og i tillegg er
det nå kompetanse på dette i utviklingssentre for sykehjem i hele landet.
God paslentsildterhet SIT
fterre skader, bedre tjenester til innbyggerne og færre reinnleggelser. Vi ønsker Kommune-Norge velkommen i kampanjen og
ser fram til å oppnå gode
resultater i samarbeidet.
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Strømnettet - vindkraftens riksvei

Norske forbrukere betaler nå en avgift via strømregningen, i form av elsertifikater, for at det skal bygges
ut mer fornybar kraft i landet. Nå trenger vi også fortgang i behandlingen av store NETTPROSJEKTER for
å kunne transportere og utnytte den nye energien.
derfor fornøyd med
at regjeringen i nettmeldingen til Stortinget foreslår tiltak for å få vindkraftprosjekter raskere i drift,
gjennom enklere konsesjonsbehandling for å bygge nett.
KS Bedrift Energi organiserer 120 regionale og lokale energiselskaper. Vi er
tilfreds med at produsenter av fornybar energi får
det tilskuddet som elsertifikatene gir. Elsertifikatene
blir tilskudd til kraftprisen
i inntektsberegningen for
den fornybare kraften, og
skal stimulere til utbygging
av blant annet vindkraft.
For å være med i ordningen må anlegget være satt
i drift innen Ll.2020.
En av de største grunnene til at det tar lang tid
å få fram vindlcraftprosjekter er mangel på kapasitet
ifi or

i strømnettet for å ta imot
den nye kraften og lang klagebehandlingstid. Når det
tar så lang fid å etablere et
prosjekt risikerer man at
veldig få norske anlegg set-

KAPASITET

Enavgjørende
faktor for å få fram
vindkraftprosjekter er ledig overføringskapashet
stremnettet

tes i drift tidsnok til 2020.
Vier derfor glad for ofje- og
energiminister Ola Borten
Moe sitt engasjement for
å redusere klagebehandlingstiden på store nettprosjekter.

En avgjørende faktor for
å få fram vindkraftprosjekter er ledig overføringskapasitet i strømnettet. Statnett bygger det sentrale
strømnettet, landets kanskje viktigste infrastruktur.
Integrering av mye ny produksjon i nettet vil kreve
gode forbindelser for å sikre at produksjonen blir benyttet på en hensiktsmessig måte. Bygging av strømnett er svært dyrt, en pris
den vanlige strømforbruker til slutt betaler.
Det tar mange år å utvikle nettprosjekter. I denne
prosessen er det er en styrke at alle berørte parter
kan høres. Likevel er det
uheldig når Ofie og energidepartementet (OED) nå
må bruke 2-3 år på å klagebehandle saker som allerede er grundig vurdert i

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Derforer vI fortsyd med
at olje- og energiminister
Ola Borten Moe, i den nylig
avleverte stortingsmeldingen om nettutvikling, foreslår tiltak som kan forkorte behandlingstiden. Forslaget kan blant annet gi et
grundigere forarbeid, for å
hindre klagene i etterkant.
Med den brede involveringen i forkant tror vi vindkraftprosjekter kan få god
lokal forankring.
Regjeringen har styrket
saksbehandlingskapasiteten til departementet og
direktoratet for å ta unna
køen av prosjekter, det er
nødvendig. Det er også positivt at NVE nå går inn for
å behandle vindkraftprosjekter som allerede har
god nettilgang først. På den

måten legges det opp til en
mer smidig håndtering av
den store pågangen av fornybarprosjekter etter at elsertifikatene nå er innført.
KS Bedrift Energi håper
elsertifikatordningen
vil
gi muligheten til realisering av mange gode vindkraftprosjekter over hele
landet. Det er likevel ikke
noe man kan ta for gitt. Det
er derfor viktig at saksbehandlingstiden reduseres,
og at de beste prosjektene
kommer, med god lokal
forankring.
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