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Trenger vi PedSafe ?  Ja !!!!! 

•Fylkesmannen: Ikke  
forsvarlig drift ! 

•Politi: Henla saken 

•Sakkyndig pediater: 

-Evnet ikke å avdekke 
utvikling av sykdommen 

-Svikt i kommunikasjon: 

     - mellom helsepersonell 

     - mellom mor og helse- 

       personell 

 Fag og strategiseminar Barne- og ungdomsklinikk, 29.mai 2015 



 
 
 
Systematic Assessment and 
communication For preventing 
Emergencies – historien  
•Norske sykehus er pålagt ved lov å kvalitetssikre sin 

virksomhet.  

•Kvalitetssikring og forbedring har i liten grad blitt 
ivaretatt gjennom store satsninger i landets 
barneavdelinger.  

•Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen omfatter 
ikke barn, og det var et udekket behov for initiativer 
for eksempel i forhold til forbedring av rutiner for 
vurdering og kommunikasjon i barnemedisinen. 

 



ALERT 

Acute Life-Threatening Events: Recognition and 
Treatment  

Fra 2008: Kurs i vurdering og behandling av kritisk 
syke voksne pasienter for dermed å forhindre 

respirasjons-/sirkulasjonsstans og død. 

Kombinasjon av teori og stasjonstrening med ulike 
caser 

(lisensbasert program fra Portsmouth, England, ) 

 

Ahus:  



Barne- og ungdomsklinikken, Ahus 

•ALERT  ikke tilpasset barn 

•Oktober 2010: For å tilpasse dette konseptet til barnemedisin: 
Nedsatt en arbeidsgruppe for å designe og implementere et 
slikt konsept. 

•Arbeidsgruppen: Schröder, Solevåg, Einarson, Bjerke, Nakstad, 
Karterud. 

•PEVS: Eggen 

 

 

Fag og strategiseminar Barne- og ungdomsklinikk, 29.mai 2015 



 

ALERT 

Barneversjon- fra mars 2011 

 

 

 

                                                         ALERT lisens 

 

Barne og ungdomsklinikken:  

Utfordring  



PedSAFE 
 Pediatric Systematic Assessment and communication For preventing Emergencies 

PedSAFE 
Sammensetning av konseptet 

Undervisning 

A B C D E / PEVS/ I S B A R 
 

PEVS 

Casetrening 

Scenariotrening 



Fag og strategiseminar Barne- og ungdomsklinikk, 29.mai 2015 



Fag og strategiseminar Barne- og ungdomsklinikk, 29.mai 2015 



Utviklingen: 

•Hva om alle barneavdelingene i Norge bruker 
PedSAFE/PEVS? 

– Alle snakket samme ”språk” ift vurdering av akutt syke barn 

– Fagmiljøet ville kunne utvikle et nasjonalt nettverk for 

videreutvikling av verktøyet mot det optimale 

– Valideringsstudier av internasjonal størrelse ville bli mulig 

 

 

 



Nasjonal utbredelse: fra visjon til virkelighet 

•Visjon – PedSAFE skal være et opplærings- og 
treningskonsept for alle som utøver 
helsetjenesten overfor barn og ungdom i Norge.  

•Kick off seminar 2012. Deltagere fra nord til sør. 

•Fra 2013: Stadig flere barneavdelinger starter opp. 

•Det kurses i PedSafe. 

•Kvalitetsutvalget i NBF aktive  

•Drahjelp fra media: Innslag i Puls 2014 

•Våren 2014: Legeforeningen bevilger  

   100.000 til utvikling av en  hjemmeside for  
PedSAFE  

 

 

 

 

 



Nasjonal utbredelse: fra visjon til virkelighet 
•November 2014: www.Pedsafe.no 

•Desember 2014: E-læringskurs  

   (Sørlandet sykehus) 

•21.januar 2015: Støtte fra 
avdelingsoverlegemøtet, NBF 

•September 2015: I finalen for beste 
kvalitetsprosjekt:  

  Pasientsikkerhetskonferansen i Bergen (Helsedir) 

•Forslag: NBF’s satsningsområder 2016-2020: 

   Etablering av nasjonalt nettverk for PedSAFE  
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Lykke til med det nasjonale 

nettverket !! 
 

  


