Møtedato: 29. august 2018
Arkivnr.:

Styresak 102-2018

Saksbeh/tlf:
Tollåli/Lillevold, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 16.8.2018

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging av styresak 95-2016
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
Styret i Helse Nord RHF har i styresak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 (styremøte 31. august 2016) bedt om en
årlig orientering om de alvorlige hendelser i foretaksgruppen, jf. vedtakets punkt 3. I
styresak 95-2016 ble meldeordningen med hjemmel i Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3
og § 3-3a beskrevet.
Samarbeidsmøtet mellom konserntillitsvalgte og konsernverneombud og ledelsen i
Helse Nord RHF behandlet sak 48-2018 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oppfølging/håndtering i HFene, oppfølging av sak 44-2017 og 70-2017 i møte 20. mars
2018. I denne saken ble det gitt en grundig gjennomgang av oppfølgingen av alvorlige
hendelser i foretaksgruppen (se vedlegg 3).
Helseforetakene i Helse Nord har i all hovedsak beskrevet å ha systemer for oppfølging
av alvorlige hendelser. Det er utarbeidet dokumentasjon i ulike former som beskriver
hvordan oppfølging av alvorlige hendelser skal skje på systemnivå.
Bakgrunn
Spesialisthelsetjenesten er gjennom lov og forskrift pålagt en rekke ulike krav som
omhandler meldeplikt, behandling og oppfølging av alvorlige hendelser. For å ivareta og
bidra til at gjeldende krav oppfylles, benyttes det i foretaksgruppen Helse Nord et felles
dokumentstyrings- og hendelsesbehandlingssystem (Docmap). I hovedsak omhandler
det meldeordningen etter Spesialisthelsetjenesteloven §3-3 for skade på pasient som
følge av ytelse av helsehjelp, eller hendelser som kunne ha ført til skade på pasient.
Varsel til Statens helsetilsyn i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven §3-3a etter
alvorlige hendelser som dødsfall og betydelig skade på pasient, der utfallet er uventet i
forhold til påregnelig risiko, skal omgående sendes til Undersøkelsesenheten i Statens
helsetilsyn pr. e-post eller telefon.
Resultat
Det har ikke lykkes å få finmasket statistikk vedr. § 3-3a-meldinger fra Helse Nord på
grunn av sykdom i sekretariatet i Statens helsetilsyn, men over år er det en klart
stigende meldefrekvens. Spesielt Universitetssykehuset Nord-Norge HF hadde i 2017 en
kraftig økning i antall varsler i henhold til §3-3a i Spesialisthelsetjenesteloven.
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Helgelandssykehuset HF har også hatt en økt meldefrekvens ut fra et lavt nivå tidligere
år. De andre helseforetakene viser et stabilt nivå. Så langt i 2018 er det en avflating i
frekvensen av varsel til Statens helsetilsyn.
Det er verdt å merke seg at på landsbasis blir 56 % av varslene avsluttet etter
innledende undersøkelser sammenlignet med 33 % i 2012. Stedlige tilsyn er redusert
fra 5 % til 2 %, og anmodning om redegjørelse er redusert fra 21 % i 2012 til 3 % i 2017.
Det kan ha sammenheng med økt antall varsler gjennom spesielt de tre siste årene.
Antall meldinger til meldeordningen (etter §3-3) har også vist en stabil frekvens de siste
tre årene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF hadde en liten økning i 2017, men de
andre helseforetakene i Helse Nord hadde stabil eller litt lavere meldingsfrekvens.
Gjennom året er det naturlig nok mindre avviksmeldinger på sommeren og i høytider
uten at det kommer unaturlig mange avviksmeldinger etter ferieperioder.
Profilen på meldingene fra helseforetakene i Helse Nord har et tyngdepunkt mot
rapportering av mer alvorlige hendelser sammenlignet med tall fra landet samlet. Det
kan tolkes som at alvorlige hendelser fanges opp, men at mindre alvorlige situasjoner
ikke blir rapportert til meldeordningen.
Adm. direktørs vurdering
Gjennom den kartleggingen som er gjort i helseforetakene i Helse Nord kommer det
fram at det er etablert system for oppfølging av alvorlige hendelser gjennom metodikk
for hendelsesanalyse og informasjon til styrene.
Helsetjenesten er avhengig av åpenhet og seriøst arbeid etter uheldige pasienthendelser
for å dra lærdom og oppnå bedre pasientsikkerhet. Negativ oppmerksomhet etter
uønskede pasienthendelser bidrar til redusert omdømme. Pasientene etterspør kvalitet,
trygghet og respekt, når de skal velge sykehus i Helse Nord som sitt behandlingssted.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om alvorlige hendelser i foretaksgruppen
til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med åpenhet og god melde- og
varslingskultur i foretaksgruppen.
Bodø, den 16. august 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
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Vedlegg:
1. Varsel fra Helse Nord til Statens Helsetilsyn i henhold til Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a
2. Uønskede pasienthendelser i Helse Nord innmeldt etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3
3. Sak 48-2018 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging/håndtering i HFene,
oppfølging av sak 44-2017 og 70-2017 (samarbeidsmøte mellom KTV/KVO og
ledelsen i Helse Nord RHF 20. mars 2018)
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Vedlegg 1
Varsel fra Helse Nord til Statens Helsetilsyn i henhold til Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a
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Fig 1: Antall varsler fra Helse Nord til Statens helsetilsyn etter § 3-3a fordelt på helseforetak (HF)

Fig 2: Antall varsel til Statens helsetilsyn hele landet

Kilde: Statens helsetilsyn Statistikk fra 1. juni 2010 – 31. mai 2018
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2018
5MND
3
3
1
8
14
29

Fig 3: Hele landet: Andel varsler fordelt etter skadegrad.

Fig 4: Hele landet: Andel varsel fordelt på hvordan varslene er fulgt opp

Kilde: Statens helsetilsyn Statistikk fra 1. juni 2010 – 31. mai 2018

Styremøte Helse Nord RHF
29AUG2018 - innkalling og saksdokumenter, del 2

side 7

Vedlegg 2
Uønskede pasienthendelser i Helse Nord innmeldt etter Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3

Fig. 1: Antall meldinger mottatt §3-3 ordningen fra Helse Nord 2014-2017

Fig. 2: Antall meldinger mottatt §3-3 ordningen pr foretak i Helse Nord 2014-2017

Kilde: Årsmelding Meldeordningen 2014 – 2017. Helsedirektoratet
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Fig 3: Fordeling av §3-3 meldinger Helse Nord pr måned

Fig.4: §3-3 meldinger fra Helse Nord til Meldeordningen 2017 andel etter konsekvens

Kilde: Årsmelding Meldeordningen 2014 – 2017. Helsedirektoratet
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Fig.5 : §3-3 meldinger fra Helse Nord til Meldeordningen 2017 antall fordelt etter konsekvens

Fig.6 : §3-3 meldinger fra hele landet til Meldeordningen 2017 antall fordelt etter konsekvens

Kilde: Årsmelding Meldeordningen 2014 – 2017. Helsedirektoratet
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Møtedato: 20.03.2018
Deres ref.:

Vår ref.:
2018/21-9

Saksbehandler/dir.tlf.:
Jann-Hårek Lillevoll/47012324

Sted/dato:
Bodø, 08.03.2018

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oppfølging/håndtering i HFene, oppfølging av sak 44-2017 og 70-2017
Innledning/bakgrunn:
Samarbeidsmøtet i Helse Nord med KTV/KVO diskuterte i sak 44-2017 den 09.05.2017
håndteringen av alvorlige hendelser i foretaksgruppen generelt og hvordan åpenhet,
meldekultur og læring kan ivaretas på systemnivå.
Samarbeidsmøtet ba i samme sak om å få lagt frem sak som informerer om oppfølgingen av
alvorlige hendelser i foretaksgruppen. Dette ble diskutert i sak 70-2017 den 22.08.17, og det ble
da bedt om en ny oppfølgingssak om det systematiske kvalitetsarbeidet i foretakene.
Utklipp fra møtereferat fra Samarbeidsmøte mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud
og ledelsen i Helse Nord RHF datert 22.08.2017.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
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Krav og styring:
Spesialisthelsetjenesten er gjennom lov og forskrift pålagt en rekke ulike krav som omhandler
meldeplikt, behandling og oppfølging av alvorlige hendelser. For å ivareta og bidra til at
gjeldende krav oppfylles benyttes det i foretaksgruppen i Helse Nord et felles
dokumentstyrings- og hendelsesbehandlingssystem (Docmap).
I dokumentstyringsmodulen av Docmap foreligger det tilgjengelig styringsdokumentasjon i
form av bl.a.;
 lokalt og regionalt gjeldende prosedyrer, retningslinjer og annen dokumentasjon
 oversikt og linker til gjeldende lover og forskrifter
Hendelsesbehandlingsmodulen i Docmap ivaretar registrering og saksbehandling av avvik og
uønskede hendelser, samt elektronisk oversendelse av hendelser til Helsedirektoratet når
melder eller leder har gjort et aktiv valg om dette.
For andre melde- eller varslingspliktige ordninger benyttes andre kanaler (e-post, telefon, webskjema).
Kartlegging fra Pasientsikkerhetsprogrammet viser at ca 14 % av innleggelser i
spesialisthelsetjenesten resulterer i en eller flere pasientskader. Det antas at omtrent
halvparten av disse skadene kunne vært forebygget1.
Varsel- og meldeordninger er pålagt i lov eller forskrift:
Nedenfor er en oversikt over meldeordninger for spesialist- og primærhelsetjenesten2.
Område av
Meldeordninger
Pliktsubjekt
helsetjenesten
Spesialisthelsetjenesten

Primærhelsetjenesten

Meldeordningen etter § 3-3 spes.h.tjenesteloven
Varselordningen etter § 3-3a spes.h.tjenesteloven
Varselordningen etter § 20 strålevernforskriften
Biovigilans
Medisinsk utstyr
Bivirkninger legemidler, kosttilskudd, kosmetikk
Varselordningen etter § 20 strålevernforskriften
Medisinsk utstyr
Bivirkninger legemidler, kosttilskudd, kosmetikk

Virksomhet

Helsepersonell
Virksomhet
Helsepersonell

Om pliktsubjekt:
Pliktsubjektet sier noe om hvem som har meldeplikten. I veileder til Spesialisthelsetjenesteloven §3-3 heter det:
«I loven er meldeplikten lagt til helseinstitusjonen og det vil være opp til institusjonen å
bestemme fra hvem eller fra hvilket nivå i institusjonen meldingen skal sendes.»3
Helsedirektoratet En vei inn – Forslag til felles meldesystem – Meldeordninger til felles meldesystem for uønskede
hendelser i helsetjenesten
1

2 Helsedirektoratet: En vei inn – Forslag til felles meldesystem – Meldeordninger til felles meldesystem for uønskede

hendelser i helsetjenesten
3 Veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 - meldeplikt til Helsedirektoratet
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For de meldeordninger hvor helsepersonell ikke er definert som pliktsubjekt legges det til
grunn at virksomhetene/institusjonene har bestemmelser som sier hvem som skal melde inn til
de ulike meldeordningene.
Utdrag av noen lover/ forskrifter som omfatter krav til spesialisthelsetjenesten:
Lov/forskrift
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Utdrag av tekst (saksbehandlers utheving)
§ 3-3.Meldeplikt til Helsedirektoratet
Formålet med meldeplikten er å forbedre pasientsikkerheten. Meldingene
skal brukes for å avklare årsaker til hendelser og for å forebygge at
tilsvarende skjer igjen.
…
Helsedirektoratet skal behandle meldingene for å bygge opp og formidle
kunnskap til helsepersonell, helsetjenesten, brukere, ansvarlige myndigheter og
produsenter om tiltak som kan iverksettes for å forbedre pasientsikkerheten.
…
Ved mistanke om alvorlig systemsvikt skal Helsedirektoratet varsle
Statens helsetilsyn.
Melding til Helsedirektoratet kan ikke i seg selv danne grunnlag for å innlede
sak eller fatte vedtak om reaksjon i medhold av helsepersonelloven kapittel 11.
Det samme gjelder for begjæring om påtale etter helsepersonelloven § 67 annet
ledd.
§ 3-3 a. Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser
For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har
avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om
alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes
dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold
til påregnelig risiko.
§ 3-4. Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg
Helseinstitusjon som omfattes av denne lov, skal opprette kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalg som ledd i det systematiske arbeidet institusjonen
skal utføre i henhold til § 2-1 a tredje ledd og § 3-4 a.

Lov om pasient- og
brukerrettigheter

§ 3-4 a. Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Enhver som yter helsetjenester etter denne lov, skal sørge for at virksomheten
arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
§ 3-2.Pasientens og brukerens rett til informasjon
…
Dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige
komplikasjoner, skal pasienten eller brukeren informeres om dette. Det
skal samtidig informeres om adgangen til å søke erstatning hos Norsk
Pasientskadeerstatning, til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og
adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt
pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven1 § 7-4.
Dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige
komplikasjoner, og utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, skal
pasienten eller brukeren også informeres om hvilke tiltak helse- og
omsorgstjenesten vil iverksette for at lignende hendelse ikke skal skje
igjen.
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Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at pasienten kan
ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal pasienten
om mulig informeres om dette.

Lov om
helsepersonell
Forskrift om ledelse
og
kvalitetsforbedring i
helse- og
omsorgstjenesten

Brukere skal ha den informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i
tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter.
§ 17.Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter eller brukere
Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om
forhold som kan medføre fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det
skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte opplysninger.
§ 6.Plikten til å planlegge
g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer,
klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om
virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om
tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
§ 7.Plikten til å gjennomføre
e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.
§ 8.Plikten til å evaluere
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan
forebygges
§ 9.Plikten til å korrigere
c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen,
inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Presisering fra Sykehusapotek Nord:
Sykehusapotek Nord har per i dag ikke på selvstendig initiativ sendt inn §3.3a-varsler til Statens
Helsetilsyn. I de tilfeller hvor vår virksomhet har vært involvert i, eller hvor våre ansatte har
oppdaget meldepliktige hendelser, har varselet blitt sendt via sykehusene hvor hendelsen har
skjedd. Sykehusapotek Nord har imidlertid rutinebeskrivelser for hvordan slike hendelser skal
meldes. I det følgende gir vi svar på spørsmålene i brev mottatt fra dere, men svarer da ut fra
hvordan avvik generelt håndteres i foretaket, og kommenterer spesielt der hvor vi har
rutinebeskrivelser for håndtering av §3.3a-varsler.
Sykehusapotekene er som Helseforetak regulert av Helseforetaksloven, vi er derimot i mindre grad
regulert av spesialisthelsetjenesteloven, da vi er regulert under Apotekloven, særloven for
apotekdrift i Norge. Her er det ikke pålegg om å etablere Kvalitetsutvalg eller
Pasientsikkerhetsutvalg.
Problemstillinger:
Skriftlig forespørsel ble den 5. januar 2018 oversendt foretakene i Helse Nord (med unntak av
Helse Nord IKT HF), med spørsmål om å utdype foretakenes arbeid med oppfølging av alvorlige
hendelser (vedlagt).
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Helseforetakene har oversendt skriftlige tilbakemeldinger til Helse Nord RHF. I saksfremlegget
redegjøres det for utdrag av foretakenes skriftlige tilbakemeldinger.
Tilbakemeldinger fra foretakene:
Hvordan ivaretas og behandles varsler og meldinger til ulike meldeordninger?
Finnmarkssykehuset HF:
 Alvorlige hendelser (dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i
forhold til påregnelig risiko) varsles Statens helsetilsyn etter § 3-3 a i spes.htj.loven, jfr
«Umiddelbar varsling til Statens Helsetilsyn, Spes.helsetj lovens §3-3A» (RL2016).
 Klinikksjef eller dennes stedfortreder har ansvar for å varsle Helsetilsynet. Klinikksjef
må straks varsles om denne typen hendelser.
 Klinikksjefen sender e-postvarsel til varsel@helsetilsynet.no, med kopi direktør i HF,
medisinsk fagsjef HF, fagdirektør i RHF, styreleder i HF og Helse Nord RHF.


Melding etter §3-3 til Helsedirektoratet fylles ut i Docmap i tråd med «Pasienthendelse –
avviksbehandling» (PR16955). Prosedyren er gjeldende for enhver hendelse som
involverer konkret pasient, uavhengig av alvorlighetsgrad av hendelsen. Hendelsene
skal meldes i avviksmodulen i Docmap under avvikstype «Pasienthendelsesskjema
Finnmarkssykehuset HF». Samme skjema benyttes uavhengig av om meldingen sendes
Helsedirektoratet – eller kun behandles innad i institusjonen.



Melding til øvrige meldeordninger er omtalt i «Pasienthendelse – avviksbehandling»
(PR16955).

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 §3-3a varsler blir sendt av klinikksjef til Helsetilsynet med kopi til adm. dir, styreleder
og fagsjef ved UNN, samt fagdirektør i Helse Nord. I tillegg skal alle §3-3a varsler også
sendes som intern melding i Docmap.
 Medisinsk fagsjef og Kvalitet- og utviklingssjef gjennomgår alle §3-3a varsler.
 Pasientsikkerhetsutvalget gjennomgår alle tilsynssaker.


§3-3 meldinger blir registrert i det interne forbedringssystemet. Disse følges også opp
av pasientsikkerhetsutvalget.

Nordlandssykehuset HF:
 §3.3a-varsler meldes til Statens Helsetilsyn i henhold til retningslinje «Umiddelbar
varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, §3-3a»
(RL2016). Klinikksjef eller dens stedfortreder sørger for å iverksette varslingsrutinene.
 §3-3a varsler utløser også en §3.3 melding til Helsedirektoratet.
 Pasienthendelsen blir behandlet i vår avvikssystem på vanlig måte og i Kvalitets- og
skadeutvalget for hhv. somatikk og psykiatri (FB1255).
 §3-3a varsler vurderes i forhold til om det skal gjennomføres hendelsesanalyse.
 Endelige avgjørelse tas av medisinsk direktør og/eller fagsjef i samarbeid med den
klinikksjefen som eier hendelsen.
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§3.3-meldinger meldes av ansatte i henhold til foretakets prosedyre «Pasienthendelser
NLSH» (PR17870). Hver enkelt sak som meldes følger en standardisert saksgang som er
beskrevet i egen prosedyre (PR28794).
Et utvalg av pasienthendelsene blir behandlet i Kvalitet- og skadeutvalgene for hhv.
somatikk og psykiatri.
Nordlandssykehuset HF har prosedyrer som beskriver hvordan meldinger om alvorlige
hendelser til andre meldeordninger skal ivareta og behandles.
Utfordringene i dag er at alle medarbeiderne og ledere skal ha oversikt over de ulike
typene meldeordninger som finnes og når de skal brukes. De ser derfor svært fram til
iverksettelsen av «En vei inn» som de tror vil løse denne utfordringen på en god måte og
sikre at de ulike instansene som skal varsles blir varslet.

Helgelandssykehuset HF:
 Følger rutine «Varslingsplikt ved dødsfall eller betydelig skade» (PR22907).
o For §3-3a-varsler er helseforetaket pålagt plikten til å varsle. For at formålet med
ordningen skal kunne ivaretas, er det en forutsetning at den kontaktpersonen som
tilsynsmyndigheten skal forholde seg til, kjenner hendelsen og hendelsesforløpet
godt uten å være involvert i selve hendelsen. Varsler av hendelsen skal være avd.
direktør. Kontaktpersonen fra Helgelandssykehuset HF skal være avd. sjef. Ved
hendelse som ansatte vurderer som alvorlig og bør varsles om jfr. pkt. 4.2, skal avd.
sjef først rådføres. Deretter skal avd. sjef og avd. direktør sammen vurdere om
saken skal varsles. Avd. direktør informerer så medisinsk direktør om deres
beslutning før varselet sendes.


§3-3 meldingene meldes via Pasienthendelsesskjema i Docmap. Meldingene følges opp
på samme måte som andre avvik i Docmap og «Avvikshåndtering i Docmap» (PR12311)
benyttes.



For øvrige meldeordninger har Helgelandssykehuset HF beskrevet hvordan dette gjøres
og det henvises til vedlagt dokumentasjon.

Sykehusapotek Nord HF:
 Avdekkede pasienthendelser meldes gjennom avviksmodulen i Docmap. Avviket meldes
av den som oppdager hendelsen og sender denne til nærmeste leder som deretter
sender denne til aktuell apoteker. Hendelser som involverer sykehusenes pasienter skal
også registreres i pasientjournal av sykehusets personale og i dialog med den enkelte
sykehusenhets leder.


§3.3-meldinger til Helsetilsynet følger samme rutine som §3.3a-varsler.
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Styrebehandles noe av dette rutinemessig, f. eks årsrapporter fra meldeordningen?
Finnmarkssykehuset HF:
 Nei, det går som referatsaker i styremøtene, men behandles i KVAM-rådene4.
Universitetssykehuset HF:
 Styret orienteres skriftlig om alle §3-3a varsler fra UNN. Styret er orientert skriftlig om
utviklingen i §3-3 meldinger og meldte pasienthendelser ved UNN.
 Årsrapportene fra Meldeordningen følges opp i Kvalitetsutvalg. Det samme gjelder evt.
aggregerte rapporter fra tilsynsmyndighetene.
Nordlandssykehuset HF:
 Nordlandssykehuset HF rapporterer rutinemessig pasienthendelser (§3.3-meldinger) til
foretakets styre. Et eksempel på en slik styrebehandling er styresak 92-2017. Denne
typen sak fremmes for styret tre ganger per år og inneholder et dashbord med oversikt
over data og en rapport som beskriver de ulike data og målinger.
Helgelandssykehuset HF:
 Generell status vedr. avvik styrebehandles, innenfor det vil disse avvikene også omtales
dersom slike foreligger.
Sykehusapotek Nord HF:
 Styret har behandlet rapporter utarbeidet fra avvikssystemet Docmap. Dette er til nå
ikke rutinemessig gjennomført, men vil i henhold til nye interne rutiner for håndtering
av avvik gjøres årlig.
Hvordan ivaretas pasienten og brukerens rett til informasjon om alvorlige hendelser?
Finnmarkssykehuset HF:
 Prosedyren Pasienthendelse – avviksbehandling (PR16955) har svakheter ved den ikke
klargjør brukers rett til informasjon – dette tas videre innad i FIN HF.
 Foretaket har og etablert i Melderutiner for uønskede hendelser - avviksmeldinger
Finnmarkssykehuset (PB0045) utarbeidet oversikt over melderutiner for uønskede
hendelser. I denne fremkommer informasjon om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE),
tilgang til skademeldingsskjema til NPE samt:
o IS-2213 Pasienters, brukeres og nærmeste pårørendes rett til informasjon
o Å informere pasienter etter uønsket hendelse – 10 råd
Universitetssykehuset HF:
 UNN har rutiner for å ivareta pasienter og pårørende jfr «Alvorlige og utilsiktede
pasienthendelser: håndtering av pasienter, pårørende, helsepersonell og korrekt melding
og varsling: håndtering av pasienter, pårørende, helsepersonell og korrekt varsling»
(PR31377).
 UNN er på vei til å ta inn den kommende lovendringen av lov 2. juli 1999 nr 63 om
pasient- og brukerrettigheter §3-2 som foreslått i Stortingsproposisjon 150 L (20162017) Dette vil bli lagt til i prosedyren: «Dersom hendelsen er varslet §3-3a skal
pasienten tilbys møte så snart som mulig og senest ti dager etter hendelsen. Ved dødsfall
4

Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper
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eller at pasienten ikke er kontaktbar som følge av den alvorlige hendelsen skal nærmeste
pårørende tilbys tilsvarende møte. Det skal dokumenteres at møtet er avholdt. Etter møtet
skal pasienten gis skriftlig informasjon [«Informasjon til pasienter og pårørende etter
varsel til Helsetilsynet»].»
Nordlandssykehuset HF:
 Har utarbeidet egen prosedyre til pasienter og pårørende med informasjon knyttet til
pasientskader (PI1354). Denne brosjyren informerer om rettigheter, klagegang etc. i
tråd med Helsedirektoratets veileder. I tillegg har NLSH nylig mottatt en tolkning fra
Helsedirektoratet vedørende dokumentasjon av denne typen hendelser i elektronisk
pasientjournal (EPJ) som viser til Helsepersonellovens §40 og Pasient – og
brukerrettighetsloven §3-2, fjerde ledd. Der presiseres det at det anses som en relevant
og nødvendig opplysning av en alvorlig uønsket pasienthendelse er meldt i
avvikssystemet, og disse opplysningen skal derfor noteres i pasientens EPJ. Vi har også
som rutine at pasienter og pårørende får informasjon om pågående hendelsesanalyser
og om de tiltak vi iverksetter etter at analysen er ferdigstilt.
Helgelandssykehuset HF:
 Pasient og pårørende blir informert iht «Varslingsplikt ved dødsfall eller betydelig skade»
(PR22907). Informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk
Pasientskadeerstatning, til å henvende seg til pasient- og brukerombudet og adgangen
til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt pliktbrudd blir gitt i
innkallingsbrevet. Ved akutte hendelser blir ikke denne informasjonen gitt.
Sykehusapotek Nord HF:
 Dette ivaretas gjennom sykehusenes rutiner for inneliggende pasienter.
Hvordan ivaretas og debriefes ansatte og/eller melder ved alvorlige hendelser?
Finnmarkssykehuset HF:
 Enhetsleder har plikt til å fange opp hendelser der debriefing kan være nødvendig,
«Debriefing av personell» (PR42329)
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Ansvaret for oppfølging av personell ligger i linjeledelsen. Nærmeste leder i linje plikter
å følge opp ansatte etter hendelsen. Oppfølgingen skal innbefatte gjennomgang av
hendelsen, støtte til ansatte, samt identifisering av eventuelle bakenforliggende faktorer
som kan tilskrives systemet. Det forutsettes at alle avdelinger har gode standardiserte,
skriftlige rutiner på dette. Ved behov for medisinsk eller psykiatrisk oppfølgning utover
kollegastøtte bør involvert helsepersonell oppfordres til å kontakte fastlege.
Bedriftshelsetjenesten har poliklinikk som kan være aktuell for ansatte som har vært
involvert i alvorlige hendelser som har gjort følelsesmessig sterkt inntrykk eller andre
arbeidsrelaterte alvorlige hendelser. Prestetjenesten kan også hjelpe ansatte ved behov
for samtaler etter alvorlige hendelser (PR31377).


Utover dette har vi ingen formell psykologisk debriefing av ansatte etter alvorlige
hendelser. Dette har vi avstått fra i samråd med vår bedriftshelsetjeneste. Begrunnelsen
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er at slik debriefing ikke er vist å ha effekt på kort sikt og på lang sikt kan debriefing
være med på å vedlikeholde et traume. Kunnskapssenteret har tidligere samlet
resultater fra flere studier som sammenliknet personer som hadde fått psykologisk
debriefing med personer som ikke hadde fått noe tilbud etter å ha opplevd dramatiske
hendelser. Etter tre til seks måneder var symptomer på angst, depresjon og stress de
samme uansett om personene hadde fått debriefing eller ikke noe tilbud. Posttraumatisk
stresslidelse rammet like mange i begge grupper. Etter 11 måneder til tre år var stressog angstnivået høyere blant dem som hadde fått psykologisk debriefing enn de som ikke
fikk noe tilbud. (Psykososiale tiltak ved store ulykker og katastrofer.
Forskningsoversikt 2006. ISBN (elektronisk): 82-8121-123-7, ISSN (elektronisk): 18901298. Tilgjengelig på www.fhi.no).
Nordlandssykehuset HF:
 Per i dag har vi ingen foretaksovergripende, skriftlige rutiner for ivaretakelse og debrief
av medarbeidere som har vært involvert i en alvorlig hendelse. Vi har derfor nedsatt en
prosjektgruppe igangsatt et arbeid for å utarbeide en slik retningslinje vedrørende
«second victim». En slik retningslinje skal både dekke hvordan nærmeste leder skal
håndtere personell som trenger oppfølging etter å ha vært involvert i en alvorlig
hendelse og hvordan en debrief skal utføres. Selv om vi ikke har en
foretaksovergripende retningslinje, har flere av enhetene utarbeidet egne rutiner for
ivaretakelse av personelle og vi har en kort rutine som beskriver psykologisk debriefing
(RL0728).
Helgelandssykehuset HF:
 Innenfor psykisk helse og rus har vi flere gode rutiner for dette, se «Rutine for
kollegastøtte etter selvmord hos pasienter eller andre alvorlige hendelser» (PR18146).
Innenfor somatikk blir personalet ivaretatt ved egne debriefing samlinger. Støtte fra
psykisk helse og rus blir også gjennomført.
Sykehusapotek Nord HF:
 Dette håndteres på lavest mulig nivå, dvs. i de fleste tilfeller av aktuell avdelingsleder i
samarbeid med apoteker. Direktør varsles.
 Bedriftshelsetjenesten kontaktes og bes om assistanse, der hvor det vurderes som
aktuelt
Kartleggingsarbeid om vold og trusler i Helse Nord:
Helse Nord RHF oversendte 19.04.2017 rapport til Helsedirektoratet på bakgrunn av
gjennomført kartlegging av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter i Helse Nord.
Helse Nord RHF ba foretakene om å besvare spørsmål fra Helsedirektoratet, og en kort
oppsummering av undersøkelsen er gjengitt under.
Helseforetakene i Helse Nord registrerer alle hendelser i felles kvalitetssystem Docmap.
Man ser at selv om det benyttes samme system, så er bruken forskjellig. Definisjoner er ikke
helt like. Det er heller ikke skjemaer. Tilbakemeldingene fra foretakene viser at kvaliteten i
det som registreres påvirkes av kultur for å melde avvik. Dette viser at det er et helt klart
behov for å få på plass indikatorer for å registrere tilfeller av vold og trusler mot både
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helsepersonell og medpasienter. Dette arbeidet pågår i et samarbeid mellom de 4
helseregionene.
Selv om man har mer å hente på registrering, er det allikevel fokus på vold og trusler i
foretakene. Tilbakemeldingene viser at man arbeider med en rekke tiltak, som skal
forebygge og redusere antall tilfeller. Et sikkert og trygt miljø for medarbeidere og
pasienter er en klar målsetting.5
Det pågår et arbeid for å få på plass indikatorer for dette i foretakene.6
Det kan også nevnes at Regional enhet for pasientsikkerhet på Nordlandssykehuset har
påbegynt et arbeid med oppfølgning av helsepersonell når noe går galt som tema til neste års
pasientsikkerhetskonferanse.7
Hva innebærer det å «lukke» et avvik?
Finnmarkssykehuset HF:
 I oppfølgingen skal det legges vekt på å finne årsaken til hendelsen, og det må gjøres
rede for hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt med formål å unngå lignende
hendelser. Dersom saken/hendelsen ikke har implikasjoner utover avdelingen og ellers
kan sluttbehandles kan avdelingsledelsen selv lukke avviket. Om saken/hendelsen har
medført tiltak skal avviket først lukkes når en har sikret oppnådd hensikt med tiltak(et).
 Saksbehandling av avvik tilstrebes gjennomført raskt. Implisert(e) avdeling(er) har plikt
til å iverksette midlertidige tiltak for å unngå gjentakelse av hendelse i påvente av
endelig behandling i de tilfeller dette er nødvendig.
 Den som lukker avviket plikter å orientere alle involverte avdelinger og personer. Ved
bruk av DocMap vil melder automatisk få tilbakemelding når avviket lukkes.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Å lukke et avvik betyr at nærmeste leder har avsluttet saken og beskrevet hvordan dette
skal følges opp. Det er i dag ingen mulighet til å registrere tiltak i docmap da denne
funksjonen er avskrudd regionalt. Tiltakene må derfor beskrives i fritekst.
Nordlandssykehuset HF:
 Godkjenner analyserer hendelsen for å avdekke årsakssammenhenger, og foretar en
risikovurdering i henhold til «Risikovurdering og risikostyring» (PR25911).
 Avvik hvor risikograd anses å være i gult eller grønt område, kan lukkes av nærmeste
leder. Dersom tiltak anses som nødvendig skal disse være iverksatt før lukking av avvik.
 Ved sjeldne, alvorlig hendelser må det vurderes særskilt om det skal sendes til neste
ledelsesnivå for godkjenning og lukking.
 Dersom avviket er avdekket utenfor egen enhet, klinikk eller foretak så skal disse
involveres i behandlingen av saken før den lukkes. Internt fungerer dette rimelig bra
men kan i noen tilfeller være utfordrende når andre foretak er involvert.
 Avvik med risikograd i rødt område, sendes til neste ledelsesnivå for godkjenning. Først
når tiltak er iverksatt kan avviket lukkes.
5 Kartlegging

av vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter i Helse Nord, (2017/136 /254)
Informasjon fra HR-sjef i Helse Nord RHF
7 Informasjon fra HR-sjef i Helse Nord RHF
6
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Å lukke avvik skal tjene formålet med å melde, som er å:
o Redusere eller fjerne risikoen for at tilsvarende skjer på nytt
o Bidra til kontinuerlig forbedring i foretaket.

Helgelandssykehuset HF:
 I avviket skal det ha vært beskrevet minimum 1 tiltak som skal ha gitt ønsket effekt. Når
tiltaket har vist seg å hatt ønsket effekt kan avviket lukkes.
Sykehusapotek Nord HF:
 Avvik defineres som lukket dersom foreslåtte tiltak er gjennomført, eller at det er
utarbeidet plan for gjennomføring av tiltaket.
Er lovpålagte utvalg etablert? Hvem er medlemmer og hva er utvalgets rolle i
behandlingen av alvorlige hendelser?
Finnmarkssykehuset HF:
 Kvalitetsutvalget er rådgivende for direktøren og skal behandle saker av overordnet,
strategisk betydning gjeldende systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid og slik
bidra til at Finnmarkssykehuset imøtekommer myndighetenes krav, Helse Nords
kvalitetsstrategi og Finnmarkssykehusets egne strategier.
 Sentralt pasientsikkerhetsutvalg (RL6005) er et underutvalg til kvalitetsutvalget og
rapporterer til Kvalitetsutvalget.
 Følge opp avvikshåndtering og bidra til at foretaket lærer av uønskede hendelser
o Oppsummering av avvikshendelser som tilsier høy risiko for nye hendelser,
samt enkelthendelser med viktige læringsmomenter på tvers av enhetene i
foretaket.
o Behandle alle enkeltsaker som meldes til Helsetilsynet etter §3.3a


Administrerende direktør (leder utvalget), Kvalitets- og utviklingssjef (nestleder),
Medisinsk fagsjef, Avdelingsleder kvalitet, Klinikksjefer (4), Smittevernoverlege (1),
Brukerrepresentant (representant fra Brukerutvalget), Ansattrepresentant (1),
Medisinskfaglige rådgivere fra de fire klinikkene (overleger), Pasientombudet i
Finnmark (Møte- og uttalerett)

Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Kvalitetsutvalget (FB0263) har bred deltagelse fra ledere og klinikere fra ulike deler av
organisasjonen. Mandatet er vedlagt. Kvalitetsutvalget har et mer overordnet funksjon
og ser på kvalitetssystemer og tar opp problemstillinger og enkelthendelser som reises
fra Pasientsikkerhetsutvalget.
 Pasientsikkerhetsutvalget (FB0651) består av flere klinikere, er tverrfaglig og behandler
de alvorligste pasienthendelsene ved UNN for å se om hendelsene er korrekt fulgt opp,
meldt/varslet, pårørende informert om Norsk pasientskadeerstatning, samt om
hendelsen kan skje ved andre enheter ved UNN.
Nordlandssykehuset HF:
 I Nordlandssykehuset er det etablert Kvalitet- og skadeutvalg (FB1255) for hhv.
somatikk og psykiatri. Kvalitetsutvalgene har vært drevet i ca. 10 år.
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Alle §3.3-meldinger i Nordlandssykehuset blir vurdert/behandlet i de to nevnte
utvalgene. Kvalitets- og skadeutvalgene for somatikk og psykiatri i Nordlandssykehuset
er satt sammen av ulike fagpersoner for i størst mulig grad ha kompetanse på de sakene
som behandles i/av utvalget. Begge utvalgene ledes av fagsjef ev av medisinsk direktør.
Dersom det er behov for en annen fagkompetanse enn det utvalgene besitter, eller det
er behov for å belyse en hendelse utover avviksmeldingen, kalles fagpersoner inn på sak
slik at utvalget skal kunne være i stand til å ferdigbehandle sakene som fremlegges for
utvalget.
I tillegg til disse utvalgene har også Nordlandssykehuset etablert et overordnet utvalg
for Kvalitet- og pasientsikkerhet (RL0026) hvor kvalitet og pasientsikkerhet diskuteres
på mer generelt nivå, men hvor også hendelsesanalyser og håndtering/behandling av
pasienthendelser løftes.

Helgelandssykehuset HF:
 HSYK har Kvalitetsråd ved hver enhet og et Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. Deres
oppgaver og sammensetning er beskrevet i PR10249. Deres rolle i forhold til alvorlige
hendelser er at de skal følge med i dem også. Dersom innholdet kan gi læringseffekt til
andre skal rådene/utvalget bistå til det.
Sykehusapotek Nord HF:
 Sykehusapotekene er ikke pålagt å etablere Kvalitets- eller Pasientsikkerhetsutvalg
(epost fra Sykehusapotek Nord HF).
Hvordan brukes alvorlige hendelser til læring?
Finnmarkssykehuset HF:
 I KVAM-rådene og i Pasientsikkerhetsutvalget.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Foretaket gjennomgår alvorlige hendelser til læring. Både ved gjennomgang i kollegiene,
men i økende grad med å se på systemfaktorene som muliggjorde en alvorlig hendelse
og hvordan disse kan adresseres. Dette gjøres på avdelingsnivå, klinikknivå og
foretaksnivå.
Nordlandssykehuset HF:
 Alvorlige hendelser benyttes til læring. Det gjennomføres jevnlig Hendelsesanalyser,
men dette er en svært ressurskrevende metode som derfor ikke kan utføres i utstrakt
grad. Alvorlige hendelser samt tiltak og oppfølging diskuteres i Kvalitet- og
skadeutvalgene.
Helgelandssykehuset HF:
 Alle avvik skal følges opp av nærmeste leder, de alvorlige skal følges opp i linja til
enhetsdirektør. De skal også følges opp av kvalitetsrådene ved enhetene. Dersom de har
læringseffekt for hele foretaket skal de også tas opp til Kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalget.
 Ved internrevisjon i 2017 ved utvalgte avdelinger viste det seg at de fleste tok opp
pasientsaker (fra NPE etc.) og gjennomgikk dem med de involverte og på avdelingen.
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Sykehusapotek Nord HF:
 Rutiner for behandling av avvik internt i foretaket er under revisjon. Inntil nå har avvik i
stor grad blitt behandlet på avdelings- og apoteknivå. Kun alvorlige avvik, har blitt
behandlet spesielt på foretaksnivå i foretakets ledergruppe.
 På apoteknivå gjennomgås og håndteres avvik på avdelingsnivå og i apotekenes
ledergruppe, avhengig av avvikets natur og tiltak som iverksettes som følge av avviket.
 Dersom det avdekkes læringspotensiale for andre enheter i foretaket er disse blitt
videreformidlet mellom apotekere eller aktuelle avdelingsledere.
 Dersom avviksbehandlingen resulterer i endrede rutiner gjøres disse kjent for andre
aktuelle avdelinger og, dersom aktuelt, endres påvirket retningslinje eller prosedyre på
foretaksnivå (nivå 1 prosedyrer/retningslinjer).
Hvordan brukes og distribueres læringsnotater?
Finnmarkssykehuset HF:
 Klinikkledermøter og KVAM-råd.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 Når det gjelder læringsnotater fra Meldeordningen har UNN høsten 2017 etablert
rutiner for hvordan disse skal følges opp (PR45263). Vi mener dette sikrer
oppfølgningen av de viktige læringsnotatene som kommer fra Meldeordningen.
o
o
o

KVALUT gjennomgår læringsnotatet og oversender dette til relevant(e) fagmiljø.
KVALUT legger læringsnotatet på intranett.
Avdelingsleder informerer om læringsnotatet på eksisterende møtearenaer for
ansatte (f.eks. morgenmøtet). Læringsnotatet gjennomgås i KVAM-gruppen.
Avdelingsleder og klinikksjef vurderer om eksisterende prosedyrer, rutiner og
tiltak ivaretar risikoområdene som beskrives i læringsnotatet.

Nordlandssykehuset HF:
 Læringsmeldinger fra Helsedirektoratet distribueres ut til alle klinikkene, og spesielt til
de fagområdene som er berørt. I tillegg legges disse læringsmeldingene ut på
Nordlandssykehusets intranett PULSEN.
Helgelandssykehuset HF:
 Læringsnotater fra Helsedirektoratet distribueres til aktuelle fagpersoner som
læringsnotatet omhandler.
Sykehusapotek Nord HF:
 Aktuelle læringsmeldinger distribueres internt fra fagsjef og/eller avdelingsleder.
Avholdes det komplikasjonsmøter eller tilsvarende? Gjennomføres det årsaks/hendelsesanalyser?
Finnmarkssykehuset HF:
 Sentralt pasientsikkerhetsutvalg (PSU) er et rådgivende organ for administrerende
direktør i saker som omhandler pasientsikkerhet i helseforetakets kjernevirksomhet.
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Utvalget skal videre sikre at læringseffekten forankres i organisasjonen og fører til
nødvendig forbedring (RL6005).
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
 De ulike fagområdene har komplikasjonsmøter. Vi er i en prosess med å etablere at
tverrfaglige grupper i alle avdelinger og klinikker (såkalte KVAM-grupper og utvalg)
skal følge opp pasienthendelser som meldes med hovedfokus på systemperspektivet.
 UNN har siden januar 2017 gjennomført åtte hendelsesanalyser. Vi opplever dette som
en svært god måte å tilnærme oss alvorlige hendelser og finne risikoområder og
rotårsaker. Vi jobber med å utvide teamet som utfører hendelsesanalyser. Målet vårt er
at alle pasienthendelser som varsles som §3-3a skal gjennomgås med hendelsesanalyse.
Nordlandssykehuset HF:
 Noen enheter og klinikker har komplikasjonsmøter på tvers av fag og profesjon, f. eks
KBARN som har månedlige møter mellom barneavdeling og gynekologisk avdeling for å
diskutere syke nyfødte og håndteringen av dem. I tillegg følges avvik knyttet til
pasienthendelser opp lokalt i den enkelte enhet i leder- og personellgruppen.
 NLSH gjennomfører jevnlig Hendelsesanalyser, men dette er en svært ressurskrevende
metode som derfor ikke kan utføre i utstrakt grad.
Helgelandssykehuset HF:
 Har ikke satt det i fast rutine enda, men jobber med rutine som skal presisere bedre
avviksbehandling og tersklene og verktøyene som skal brukes.
Sykehusapotek Nord HF:
 Det er blitt gjennomført årsaksanalyser på enkelte avvik som er avdekket. Disse
gjennomføres av personale fra avdeling(er) hvor hendelsen er blitt avdekket og / eller
hvor hendelsen har skjedd.
Oppsummering / Konklusjon:
Helseforetakene i Helse Nord har i all hovedsak beskrevet å ha systemer for oppfølging av
alvorlige hendelser i foretakene. Det er utarbeidet dokumentasjon i ulike former som beskriver
hvordan oppfølging av alvorlige hendelser er ment å fungere på systemnivå.
Lov- og forskriftspålagte oppgaver synes i all hovedsak å være ivaretatt gjennom de
beskrivelsene som er gitt av foretakene.


Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg;
o Er etablert i alle helseforetakene hvor dette er lovpålagt krav.



Varsling av tilsyn / melding av alvorlige (pasient)hendelser;
o For §3-3a-varsler til Statens Helsetilsyn har foretakene utpekt hvem som har
ansvaret for varsling.
o For §3-3-meldinger er det beskrevet at helsepersonell er ansvarlig for utfylling av
melding.
o Foretakene har gjennomgående dokumenterte rutiner for andre varsel- og
meldeordninger.
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o

Nordlandssykehuset påpeker at utfordringene i dag er at alle medarbeiderne og
ledere skal ha oversikt over de ulike typene meldeordninger som finnes og når de
skal brukes. De ser derfor svært fram til iverksettelsen av «En vei inn» som de tror
vil løse denne utfordringen på en god måte og sikre at de ulike instansene som skal
varsles blir varslet.



Informasjon til pasient og bruker ved alvorlige hendelser;
o Er beskrevet for 3 av foretakene (UNN HF, NLSH HF og HSYK HF)
o FIN HF angir selv et behov for å beskrive dette bedre i egne dokumenter



Læring av alvorlige hendelser, komplikasjonsmøter og læringsnotater;
o Alle foretakene har etablert systemer for å ta opp alvorlige hendelser med tanke på
å læring.
o Komplikasjonsmøter avholdes i varierende grad eller er under etablering
o Foretakene tar opp, drøfter og distribuerer læringsnotater på ulike måter og
gjennom ulike kanaler.
o Systemer for hendelsesanalyser er under innføring.

Oppfølging av alvorlige hendelser på overordnet nivå (informasjon fra fagdirektør Geir
Tollåli):
 Hendelsesanalyser som sak i fagsjefmøtet i Helse Nord:
o Fagsjefmøtet har som fast sak å gjennomgå læringspunkter fra hendelsesanalyser.
Dette som følge av ønske om å bytte ut rapportering på fristbrudd og ventetid med
presentasjon av alvorlige hendelser / resultat av hendelsesanalyser.
o Eksempler på læring er;
 Kirurgisk sjekkliste med nye moment med utsjekk av kompetanse.
 Læring av hendelse som omhandler bruk av blodtynningsmedisin før
kirurgi.
 Risiko med manglende overføring av opplysninger mellom psykiatri og
somatikk.
o Læringsnotater er så langt ikke referert i møtene, men er en naturlig sak.
I forbindelse med utarbeidelse av denne saken er det noen elementer som kan være verdt å
merke seg:





Foretakene har etablert systemer for oppfølging av alvorlige hendelser.
Systemene for oppfølging av alvorlige hendelser er ulikt satt opp i foretakene, og det
benyttes noe ulik benevnelse på råd, utvalg og funksjoner i foretakene.
Organiseringen og struktureringen av dokumentasjonen i Docmap om hvordan alvorlige
hendelser mv skal håndteres og ivaretas er noe ulikt organisert og satt opp.
Redegjørelsen er basert på skriftlige tilbakemeldinger fra foretakene. Det kan være rom
for ulike tolkning av både vår henvendelse og de tilbakemeldinger som er gitt.

Vedlegg:
Oppfølging av alvorlige hendelser i foretaksgruppen i Helse Nord (vår henvendelse til
foretakene av 05.01.2018)
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Henvisninger til dokumenter i Docmap:
Helse Nord (regional gyldighet):
 RL2016 Umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i
spesialisthelsetjenesten, §3-3a
 SJ1026 Melding om bivirkninger ved bruk av legemidler (inkl. naturlegemidler) RELIS
 PR12311 Avvikshåndtering i Docmap
Finnmarkssykehuset HF:
 PB0045 Melderutiner for uønskede hendelser - avviksmeldinger Finnmarkssykehuset
 PR42329 Debriefing av personell
 RL3538 Kvalitetsutvalg i Finnmarkssykehuset HF
 RL6005 Sentralt pasientsikkerhetsutvalg - Finnmarkssykehuset HF
 PR16955 Pasienthendelse – avviksbehandling
 PR0168 Avviksbehandling i Finnmarkssykehuset HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:





FB0263 Kvalitetsutvalg i UNN
FB0651 Pasientsikkerhetsutvalg
PR31377 Alvorlige og utilsiktede pasienthendelser: håndtering av pasienter, pårørende,
helsepersonell og korrekt melding og varsling: håndtering av pasienter, pårørende,
helsepersonell og korrekt varsling
PR45263 Oppfølgning av læringsnotater fra Meldeordningen

Nordlandssykehuset HF:
 RL2016 Umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i
spesialisthelsetjenesten, §3-3a
 FB1255 Kvalitets-/skadeutvalg for somatikk og psykiatri NLSH
 PR17870 Pasienthendelser NLSH
 PR28794 Avvik og forbedringsforslag, saksgang i Docmap
 PR20555 Melding av avvik ved ulykker, uhell og unormale hendelser ved bruk av
ioniserende stråling
 SJ1026 Melding om bivirkninger ved bruk av legemidler (inkl. naturlegemidler) RELIS
 PR17023 Transfusjonsprosedyre, NLSH, Bodø
 PI1354 Pasientskader - Informasjon til pasienter og pårørende ID231 v1
 PR6021 Kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM grupper) NLSH
 RL0728 Psykologisk Debriefing
 PR25911 Risikovurdering og risikostyring
 PR0007 Avvik og forbedringsforslag
 FB1255 Kvalitets-/skadeutvalg for somatikk og psykiatri NLSH
 RL0026 Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget for Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF:
 PR22907 Varslingsplikt ved dødsfall eller betydelig skade
 PR12311 Avvikshåndtering i Docmap
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PR10169 Melding av uhell og ulykker vedrørende medisinsk og elektromedisinsk utstyr
PR22907 Varslingsplikt ved dødsfall eller betydelig skade
PR18146 Rutine for kollegastøtte etter selvmord hos pasienter eller andre alvorlige
hendelser
PR10249 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget og kvalitetsrådenes - oppgaver og
sammensetning

Sykehusapotek Nord HF:
 DS7347 Avvikssystemet
 PR40811 Håndtering av alvorlige uønskede hendelser og kritiske feil
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