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1. Konklusjon og oppfølging 
Analysen av kritiske hendelser i 2015 viste at det kun var et fåtall av de meldte uønskede 
hendelsene som var analysert med tanke på årsak og alvorlighet.  Det ble iverksatt ulike tiltak 
for å gi bedre saksbehandling, noe som analysen for 2016 viser har hatt god effekt. 
 
I 2016 er det meldt 1275 uønskede hendelser mot 1346 i 2015. Det har vært en reduksjon av 
antall uønskede pasientrelaterte hendelser, en betydelig økning i medarbeiderrelaterte 
hendelser og en reduksjon i antall driftsrelaterte hendelser. Ikke alle hendelser som er meldt i 
2016 er kategorisert når analysen ble gjennomført, en del meldinger i meldesystemet ligger 
derfor med «udefinert årsak». Det presiseres at en melding kan ha flere kategorier. 
 
Pasientrelaterte hendelser: Det er meldt 14 alvorlige uønskede hendelser til Helsedirektoratet 
i 2016. Det er en økning på 2 fra 2015. 6 av hendelsene gjelder fall, 3 legemiddelfeil, 2 
forsvinning, 3 skadet hud og 1 annet. Hendelsene er vurdert som alvorlige fordi pasientene er 
påført tilleggsbehandling eller forlenget rehabilitering. Forbedringstiltak er iverksatt for hver 
enkelt hendelse. Alle sakene er behandlet av sykehusets Pasientsikkerhetsutvalg (PSU), som 
er et underutvalg av Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. 
 
Medarbeiderrelaterte hendelser: Når det gjelder økningen i medarbeiderrelaterte meldinger, 
viser analysen at antall meldinger fra 2014 til 2016 er mer enn doblet. Kategoriseringen viser 
at økningen i hovedsak skyldes kompetanse/opplæring og psykososialt/organisatorisk 
arbeidsmiljø, mens det er reduksjon i antall hendelser som gjelder vold og trusler. Det er 
iverksatt flere forbedringstiltak rettet mot de ulike avdelingene innen disse områdene, og 
utviklingen vil bli fulgt opp av foretaksledelsen. Analyse av medarbeiderrelaterte hendelser 
skal følges opp videre av sykehusets HMS-forum. 
Alle alvorlige personalskader er meldt til NAV og forsikringsselskap. 
 
Driftsrelaterte hendelser: Det har i 2016 vært en reduksjon i antall uønskede driftsrelaterte 
hendelser. I 2016 ble nytt bygg tatt i bruk, og flere av hendelsene er rettet mot brannsikring 
og merking i nytt bygg. Andre hendelser dreier seg om innvendig og utvendig skilting, 
ventilasjon i laboratorier, samt slitasje i gamle bygg.  
 
Oppfølging 
Tiltaksplanen følges opp av ansvarlige ledere, slik det er beskrevet i analysen. Status for 
saksbehandling av uønskede hendelser rapporteres tertialvis i Ledelsens gjennomgåelse.  
 
Orientering og oppfølging av uønskede hendelser tilknyttet relevante kategorier, er fra 2016 innført 
som fast sak i møter i Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SKPU), klinikkledelsen, 
beredskapsutvalget, legemiddelkomitéen og HMS-forum. 
 

Det arbeides med å innføre nytt helhetlig kvalitetssystem fra Computas AS høsten 2017. Det nye 
systemet skal erstatte blant annet TQM helse, som er eksisterende system for melding av uønskede 
hendelser. Det blir ingen overføring av saker fra nåværende system til nytt. I forbindelse med 
opplæring i nytt kvalitetssystem, vil det bli fokusert på meldekultur, hvordan melde saker, 
saksbehandling og oppfølging/statistikk. 
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2. Begrunnelse for valg av analyseområde 
En skriftlig analyse gjennomføres årlig av alle kritiske hendelser i virksomheten. Katastrofale og alvorlige 
hendelser som er rapportert i TQM Helse danner grunnlaget for analysen.  Gjennomføring av analysen 
gjøres i tråd med CARF-standard 1.H.10.  
Det er sentralt at virksomheten har oversikt over bakenforliggende årsaker til at katastrofale og alvorlige 
hendelser oppstår. Ved å finne årsakene kan man  iverksette hensiktsmessige tiltak for å forhindre at 
tilsvarende skjer igjen. Læringsverdien av de alvorlige hendelsene skal virksomheten bruke til 
undervisning og trening av personalet.  
Som ledd i åpenhetskulturen vil alvorlig pasientrelaterte hendelser bli publisert anonymisert på 
nettsidene til sykehuset.  

 



 
Informasjonsgrunnlag for analyseområdet 
Analysen baserer seg på informasjon hentet fra avviks- og forbedringssystemet TQM Helse og 
gjelder uønskede hendelser på virksomhetsomfattende nivå. Hensikten med å vise det totale bilde 
er å få en forståelse av omfanget av alvorlige hendelser.   
 

 
Graf 1: utvikling av meldte hendelser i hele virksomheten.  Det er i 2016 meldt totalt 1275 
uønskede hendelser og forbedringsforslag i TQM Helse. Det er en liten nedgang fra 2015. 
 
 

 
Graf 2 oversikt utvikling de siste fire årene i hovedkategorier: Pasient – Medarbeider – Drift  
 
Analysen er inndelt i tre deler med bakgrunn i hovedkategoriene: 
a) Pasientrelatert 
b) Medarbeiderrelater  
c) Driftsrelatert  
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a) Pasientrelaterte hendelser 2016 

Trender og årsaker  

 
Graf 3: viser pasientrelaterte hendelser siste fire år. 
 
 

 
Graf 4: Det var meldt 596 pasientrelaterte hendelser i 2016. Det er en nedgang i meldte 
pasienthendelser fra 2015. Hendelsene er kategorisert i underkategorier. Legemiddelhendelser er 
området hvor det meldes flest hendelser. Tre av hendelsene ble definert som alvorlig og meldt som 
§3-3-hendelser. Fallhendelser har vært økende de siste årene og 6 av disse fallene ble meldt som 
§3-3-hendelser i 2016. 
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Alvorlige pasienthendelser  

TQM Helse kategoriserer alvorlighetsgrad i fire hovedkategorier: 1. Katastrofal, 2. Alvorlig, 3. Liten 
og 4. Ubetydelig.   
 
Katastrofale hendelser: De to siste årene 2015 og 2016 er det ikke meldt om 
katastrofale hendelser  
 

Alvorlige pasienthendelser meldt Helsedirektoratet (§3-3-hendelser) 

På bakgrunn av Lov om spesialisthelsetjenesten er sykehuset pliktig til å melde alvorlige 
hendelsene til helsedirektoratet. Dette er hendelser som har påført pasienten skade av ulik 
omfang 
 
Definisjon på alvorlig er pasienter som pådrar seg skader som får konsekvens for pasienten 
som:  

 Tilleggsbehandling (undersøkelser og behandling på akutt sykehus) eller 
 Forlenget opphold i rehabiliteringen (forlenget rehabiliteringstid)  

 
§3-3-hendelser genererer utfylling av pasientskadeskjema som saksbehandles av 
avdelingsledelse før den igjen behandles i PSU. PSU gjør en vurdering av allerede iverksatte 
tiltak, om det bør iverksettes ytterligere tiltak og om hendelsen har læringsverdi for hele 
virksomheten. I tillegg vurderes det om hendelsen har publiseringsverdi (læring).   
 
 

  
Graf 5: I 2016 ble det meldt 596 pasientrelaterte hendelser i forbedringssystemet TQM. Totalt 
ble 14 hendelser vurdert som alvorlige pasienthendelser av en slik karakter at de ble 
videreformidlet til Helsedirektoratet. Hendelsene er vurdert som alvorlige fordi det har påført 
pasientene ekstra tilleggsbehandling eller forlenget rehabilitering.  
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Graf 6: Hendelsene i 2016 gjelder fall, legemiddel, forsvinning, brann, skade hud og annet. 
 
 

Tiltak iverksatt for forbedring og resultater etter forbedring   

Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Publisert  
hendelse 

Brannskade  
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Flere av hendelsene er publisert anonymisert på Sunnaas sykehus HFs nettsider under området 
kvalitet og pasientsikkerhet. Publiseringen gjøres alltid en tid etter at hendelsen oppstått. 
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Publiseringen av slike hendelser er et ledd i å lære av hendelsene, samt å etterleve en ønsket  
åpenhetskultur. 
 

Behov for undervisning og trening av personalet  

Det er gjennomført trening og undervisning av personalet etter hver hendelse relatert 
til forsvinning. Det er utarbeidet sjekklister til bruk ved lignede episoder 
 

Intern og ekstern rapportering 

14 hendelser meldt som alvorlige § 3-3-meldinger til helsedirektoratets nasjonale database og av 
disse er foreløpig 2 hendelser publisert. Flere er under utarbeidelse og vil bli publisert på 
Sunnaas sykehus HFs nettsider. 
 
Ingen hendelser er meldt helsetilsynet.  

 
 
 

b) Medarbeiderrelaterte hendelser  

Trender og årsaker  

 
Graf 7: De siste årene er det en økning i meldte medarbeiderrelaterte hendelser.  
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Graf 8: Økningen i medarbeiderrelaterte hendelser er størst innen områdene kompetanse og 
opplæring samt psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø.   

 

Alvorlige medarbeiderrelaterte HMS-hendelser 

Alvorlige medarbeiderrelaterte hendelser:  

 13 saker gjelder personalskade 

 3 hendelser er kategorisert som skade på ansatt 

 1 hendelse har hendelsestype «andre hendelser» og er ikke registrert på type skade 

 2 av hendelsene førte til fravær med egenmelding 

 2 av hendelsene krevde legebehandling 

 2 av hendelsene er kategorisert som alvorlig. Den ene var vold fra pasient og den andre 
var en stikkskade. Ingen av disse hendelsene var registrert som alvorlig av melder selv, 
men derimot som ikke betydelig skade og førte ikke til fravær. 

 
Vold og trusselhendelser 
I helsesektoren generelt ser man en økning i rapporterte vold og trussel-hendelser mot 
helsepersonell. Tradisjonelt sett er det psykiatrien som har kjent risiko for denne typen 
hendelser, men problematikken ses også i somatikken hvor pasienter ofte kan ha sammensatte 
problemer som inkluderer rus. Sunnaas sykehus HF har historisk sett få rapporterte hendelser 
innen vold og trusler, og kun 3 hendelser i 2016. Det er særlig ansatte i avdeling for traumatisk 
hjerneskade som er mest utsatt. Denne avdelingen tar i mot pasienter med post traumatisk 
forvirringstilstand (PTF) hvor utagering er en risiko. Ansatte på denne avdelingen rapporterer at 
de har hatt god effekt av innføring av vergekurs hvor ansatte får opplæring i 
aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon, samt posisjonering, frigjøringsteknikker etc. 
Det er bedre rutiner på kartlegging av pasienter med PTF.  Innflytting i nytt bygg (2015) som er 
tilpasset pasientens behov med mulighet for skjerming og videoovervåkning, virker også 
forebyggende på vold og trusselhendelser. 
 
Man skal ikke se bort fra at avdelinger som er vant med denne typen utagerende pasienter kan 
utvikle en høyere terskel for å melde hendelser. Dette øker risiko for underrapporteringer. Det er 
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derfor viktig at man tar opp problemstillingen om hva som anses som «meldeverdige» hendelser, 
slik at man i mindre grad baserer seg på subjektive vurderinger. 
 
 

 
Graf 9: Tabellen viser antall hendelser som er meldt som skade på ansatt.  
 
 

 
Graf 10: Tabellen viser hvordan hendelsene er fordelt per kategori. Kategoriene 
kjemikalier/etsende stoff, biologisk materiale/sprut av væske, forbrenning, elektrisk støt, 
forgiftning og spon og splinter er tatt ut av oversikten, da det ikke er registrert noen hendelser på 
disse kategoriene i noen av årene. 
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brukt sprøytespiss, ofte i 
forbindelse med håndtering av 
sprøyten etter bruk. man skal 
sette på igjen sprøyte hetten, 
eller man kommer borti 
sprøytespiss som stikker opp av 
avfallsboks. 

opp i henhold til rutine «Stikk og 
kuttskader, øyeblikkelig hjelp og 
oppfølging» 
 

 Kutt gjennom hud i forbindelse 
med sårrevisjon 

Ansatt er fulgt opp i henhold til rutine. 

Vold fra pasient Ansatt blir klort, bitt og sparket 
av pasient.  

Pasient skjermes på rom. Ansatt får 
tilsyn av lege og følges opp av leder. 

 Utagerende pasient slår ansatt i 
dusjsituasjon 

Ansatt blir byttet med annen ansatt og 
tiltak blir iverksatt av 
behandlingsteamet. 

Klemskade Ansatt får finger i klem i 
rullestolbrems 

Sårbehandling. 

Muskel/skjelett/ 
løfteskade 

Ansatt får muskel-/skjelettskade 
ved forflytning av pasient som 
er i ferd med å skli ned på gulv.   

Opplæring i forflytningsteknikk 

 Ansatt for muskel-/skjelettskade 
ved forflytning. Uavklart årsak. 

Ansatt får tilrettelegging uten tunge 
forflytninger. 

Fall Ansatt slår hodet ved fall 
bakover i rullestol – tippesikring 
ikke på. 

Øyeblikkelig hjelp. Innleggelse. 

 Ansatt snubler i trapp. 
Armbrudd 

På jobb med tilrettelegging. 

 
 

Behov for undervisning og trening av personalet 

Det har de siste årene vært jobbet med å forbedre rutinene for oppfølging av 
stikkskader. Det kan ha ført til at flere melder avvik under denne kategorien. Årsaker 
til stikkskader er ofte rene uhell som skyldes uforsiktighet. 
 
Foretaket har utarbeidet rutiner for opplæring i forflytningsteknikk både for 
nyansatte og vedlikeholdsopplæring for alle ansatte som driver med forflytning. Det 
er behov for å øke deltakelsen på allerede eksisterende opplegg for opplæring. 
 
Forebyggende tiltak i forhold til håndtering vold og trusler finnes også i foretaket. 
Avdeling for traumatiske hodeskader har utviklet et godt system for opplæring av 
helsepersonell som har risiko for eksponering vold og trusler. Dette bør legges inn i 
læringsportalen slik at alle ansatte får mulighet til å delta. 
 
Det fremkommer av oppdragsdokument og endringer forskrift om omhandler vold og 
trusler at dette er et fokusområde i tiden fremover. Helsedirektoratet kartlegger 
omfanget av vold og trusler i helseforetakene samt at HSØ har satt fokus på dette i sin 
satsning på verneombudutvikling. 
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Intern og ekstern rapportering 

  Alle personalskader rapporteres til NAV og forsikringsselskap. 
 
 
 

c) Driftsrelatert hendelser  

 

Graf 11: Viser driftsrelaterte hendelser siste år 
 

 

 

 

 
Graf 12: viser kun de driftsrelaterte som er kategorisert under alvorlighetsgrad – alvorlig  
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Tiltak iverksatt for forbedring og resultater etter forbedring   

Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Årsak til 
hendelse/. 

Bygg  
 

Takplater falt ned fra 
tak i bygg G 

Takplatene ble festet med selv 
borende skruer, og regner med 
at dette er gjort ved denne 
hendelsen også. Driftsingeniør 
sjekker dette opp med ansatte 
på D&V 

Takplatene er 
gamle. Ikke 
henges opp 
eller noe i disse. 
Platene er gått 
ut av 
produksjon.  

Ventilasjonsanlegg  Kjøleanlegg ikke 
tilfredsstillende klinisk 
fysiologisk lab og 
klinisk kjemisk 

Kjøleanlegg er installert på 
klinisk fysiologisk lab og klinisk 
kjemisk lab (F235, F 247, F 243 
A, F 245). Tiltaket er utført okt/ 
nov 2016 og sluttført. 29.11.16  

Manglende 
ventilasjon og 
mange 
maskiner som 
avgir varme. 

Skilting  Utvendig ved 
hovedinngang og på 
store parkeringsplass. 
Innvendig merking av 
gulv gjennom bygg G 1 
og G 2. Fra 
hovedinngang mot 
vegg H og I 

Gulvmerking er under bestilling. 
Monteres to nye store skilt ute 
for å supplere dagens skilting 
utvendig. Leverandør etter 
monterer manglende skilt og 
merking. 

Ja planlagt. 
kvalitetssikret 
av medlemmer 
av BeU før 
bestilling ble 
iverksatt.  

Brann  1. Brannkart 
speilvendt i bygg I. 
2. Manglende brann 
utstyr. 
3. Manglende 
branndetektorer etter 
masterplan 
4. Plassering av utstyr 
foran branndører 

 

1. Brann kart alle bygg 
oppdateres og vil bli montert 
opp fortløpende. 

2. Manglende brann utstyr er 
anskaffet. Ved mangler på 
eksisterende brann utstyr 
eller behov for tilleggsutstyr 
må dette meldes i Plania. 

3. Autronica kommer for å 
finne løsninger 

4. Ledere og verneombud må 
følge opp lokalt. 

Brannberedskap 
brannutstyr 
mangler  
 

 

Behov for undervisning/trening av personalet  

Ikke behov for opplæring utover det som er beskrevet i tabellen ovenfor. 
 

Intern og ekstern rapportering 

 Ingen av områdene skal rapporteres eksternt. 


