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Second Victim



Reciliense





• Begrense skaden etter alvorlige hendelser

• Ivaretakelse av personell som jobber i helsesektoren

• Pasientsikkerhet

• Lære av alvorlige hendelser

Kollegastøtteordningen i Nordlandssykehuset



• HR

• Verneombud

• Tillitsvalgt

• Psykiatere 

• Ledere fra ulike klinikken

• Pasientsikkerhet

• Representant fra Dnlf KSO

Kollegastøtte ordningen- Prosjekt gruppen



• Kartlegge prosedyrer Doc Map rutiner

• Alvorlige hendelser (3-3A) 

• Ulikheter i organisasjonen

• Medarbeiderundersøkelse

• Se på andre institusjoner/ organisasjoner

• Rutine for Alvorlige hendelser

• Rutine for Kollegastøtte ordningen

• Etablere Kollegastøtte i HF

Kollegastøtteordningen- Prosessen
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Kollegastøtte



Hva mener vi med alvorlig hendelse?



2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antall 13 15 12 15 7 18

Kartlegging av 3-3A meldinger/ varslingssaker til 
Statens helsetilsyn (Nordlandssykehuset)



• 30 % mener vi ikke har gode 
systemer for oppfølging etter 
alvorlige hendelser

• ”Ingen tradisjon for oppfølging”

• ”Lite erfaring med alvorlig 
hendelser”

”Nordlandssykehuset har gode rutiner for ivaretakelse etter alvorlige hendelser?”  



• Mye bra blir gjort for å støtte kollegaer

• Ustrukturert, og tilfeldig

• Ulike rutiner innenfor Helseforetaket (HF)

• Mål
• Samle rutiner og etablere et system for hele HF
• Tilby Kollegastøtte



• 15 kollegaer

• Kurset 

• Støttesamtale 1-3 stk

• Tlf eller personlig møte

• Evt. veilede til oppfølging/behandling

• Ingen journalføring

• Taushetsplikt som ansatt i Nlsh

Kollegastøtteordningen i Nordlandssykehuset







• Kollegastøttene er utdannet

• Annonsert og drevet markedsføring

• Har hatt 12 saker i 2019

• Hvor aktive skal vi være i akutte alvorlige hendelser?

Hvor er vi nå



HMS




