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1. Oppsummering 
Endring og forbedring er krevende å få til i praksis, og fordrer tett lederoppfølging og konstant 
oppmerksomhet for å skape og opprettholde resultater. Det forutsetter en kultur preget av åpenhet, hvor 
feil og uønskede hendelser anses som en kilde til læring og forbedring. Medarbeidere skal erfare at det 
nytter å si ifra om uønskede hendelser og forbedringsforslag. 
Den 02.01.2019 var det i TQM Helse 38 nyregistrerte hendelser, d.v.s. saksbehandlingen er ikke startet. I 
sykehusets interne prosedyre er det anbefalt at ledere gjennomfører «rask saksbehandling». Dette er en 
forbedringsområde.  
 
Alvorlige pasientrelaterte uønskede hendelser 
I 2018 ble det meldt 667 pasientrelaterte hendelser i forbedringssystemet TQM Helse. Av disse ble 10 (1,5 
%) hendelser behandlet av Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) som alvorlige pasienthendelser. Hendelsene 
ble videreformidlet til Helsedirektoratets database etter gjeldende rutine. To av hendelsene medførte en 
melding til helsetilsynet (§ 3-3a hendelse). Hendelsene gjaldt samme pasient og ble vurdert som alvorlige 
fordi det har påført pasienten tilleggsbehandling, forlenget rehabilitering og varige mén. Seks av de 
alvorlige hendelsene gjaldt fall.  
Det er meldt et stort antall uønskede hendelser innen legemiddelhåndtering, og to av disse er vurdert om 
alvorlige hendelser.  
  
Alvorlige medarbeider- og HMS-relaterte uønskede hendelser 
Det ble ikke meldt noen medarbeiderrelaterte hendelser som var kategorisert som katastrofale i 2018. 
Denne analysen tar for seg uønskede hendelser som er kategorisert som alvorlige, samt hendelser som er 
kategorisert som skade på ansatt. Det er meldt 37 hendelser kategorisert som alvorlige 
medarbeiderrelaterte hendelser, noe som er en reduksjon i forhold til tidligere år. 
Det er meldt 16 medarbeiderrelaterte uønskede hendelser med skade på ansatt/trussel mot ansatt. Av 
disse er det meldt at tre skader medførte fravær fra arbeid. Syv personskader er meldt til NAV.  
Ingen saker er vurdert som så alvorlige at de er blitt meldt til Arbeidstilsynet.  
Alle hendelser som er kategorisert som personskade blir automatisk rapportert til HMS-rådgiver, som 
melder disse videre til bedriftshelsetjenesten.  
Medarbeiderrelaterte hendelser fast sak på møter i HMS-forum hvert tertial. 
 
Alvorlige driftsrelaterte uønskede hendelser 
Det har vært en nedgang i antall driftsrelaterte uønskede hendelser i TQM Helse i 2018, og det er ikke 
meldt noen kritiske eller katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2018. Det er flest uønskede hendelser 
knyttet til smitte/renhold, medsinteknisk utstyr og informasjonssikkerhet. 
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget vurderer fortløpende uønskede beredskapshendelser i sine møter.  
Det er ingen ekstern rapportering av driftsrelaterte hendelser i 2018. 
 
Utviklingstendens og forbedringstiltak 
I 2018 er det meldt 1175 uønskede hendelser og forbedringsforslag i TQM Helse. 185 av disse var rettet 
mot administrasjon, og 990 hendelser var rettet mot Klinikk.  Antall meldte hendelser er redusert fra 
2017, da det ble meldt totalt 1329 hendelser, hvor 134 gjaldt administrasjon og 1195 gjaldt klinikk. 
Ulike råd og utvalg (Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, Beredskaps- og sikkerhetsutvalg, 
legemiddelkomité og HMS-forum) vurderer nå tertialvis aktuelle meldte uønskede hendelser. En 
fortløpende saksbehandling er vesentlig også for at utvalgene får vurdert de tidsaktuelle sakene.  
Saksbehandling i TQM Helse blir et forbedringsområde i 2019, og er bl.a. et område for internrevisjon i 
2019 – 2020. 
Temaet vold og trusler har hatt stort fokus over en lengre periode både regionalt og lokalt i sykehuset. I 
2018 var vold, trusler og risikovurdering tema på HMS-dager for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Alle 
avdelinger/enheter skal gjennomføre eller oppdatere risikovurdering. 
 
Når det gjelder utviklingstendens og andre forbedringstiltak, vises det til beskrivelser til hvert av de tre 
hovedområdene i denne analysen. 
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2. Begrunnelse for valg av analyseområdet  
En skriftlig analyse gjennomføres årlig av alle kritiske hendelser i virksomheten. Gjennomføring av 
analysen gjøres i tråd med CARF-standard 1.H.10.: 

   
Virksomheten skal ha 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.  
Analysen baserer seg på informasjon om uønskede hendelser hentet fra forbedringssystemet TQM Helse, og 
tallene som gjelder pr. 02.01.2019. 
 

 

3. Alvorlige uønskede pasientrelaterte hendelser 

 
 Meldekultur- meldte pasientrelaterte hendelser siste 5 år – statistikk fra 05.02.19 
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       Kategoriserte pasienthendelser per 03.01.19- statistikk fra 05.02.19 

Det var meldt 667 uønskede pasientrelaterte hendelser i 2018. Hendelsene er kategorisert i 
underkategorier. Legemiddelhendelser er området hvor det meldes flest hendelser. I 2018 var 226 av de 
uønskede hendelsene kategorisert som feil innen legemiddelhåndtering. Dette er en økning fra 2017, da 
det ble meldt 178 uønskede hendelser. Sykehuset ser med bekymring på spes. en avdeling, som er 
ansvarlig for 115 av de 226 uønskede hendelsene i 2018. Fallhendelser har økt igjen fra 54 fall i 2017 til 71 
fall i 2018, 6 (8,5 %) av disse fallene ble meldt som alvorlige § 3-3-hendelser i 2018.  

Alvorlige pasienthendelser meldt Helsedirektoratet (§ 3-3 og § 3-3.a.-hendelser)  

På bakgrunn av Lov om spesialisthelsetjenesten er sykehuset pliktig til å melde alvorlige hendelser til 
helsedirektoratet. Det er hendelser som kan defineres som en situasjon eller vedvarende forhold som ikke 
er ønsket eller tilsiktet. Den meldte hendelsen i pasientskadeskjema må ikke nødvendigvis være en skade, 
den kan også være fare for en skade eller komplikasjon som forlenger behandlingstiden, mangel på 
respekt og dårlig kommunikasjon med pasient og pårørende. De alvorlige sakene, såkalte § 3-3 meldinger 
til helsedirektoratet, blir vurdert enkeltvis. Vurderingen dokumenters i TQM Helse. Det avgjøres også om 
sakene har lærings og publiseringsverdi for offentligheten. Publisering av meldepliktige hendelser; § 3-3 
meldingene blir publisert i henhold til gjeldende rutine, på Sunnaas.no. 
 
Alvorlig hendelse blir definert som når pasienter pådrar seg skader får konsekvens som:  
Tilleggsbehandling: undersøkelser og behandling på akutt sykehus  

Forlenget rehabiliteringstid  
 
Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) gjør en vurdering av allerede iverksatte tiltak, om det bør iverksettes 
ytterligere tiltak og om hendelsen har læringsverdi for hele virksomheten. Det vurderes om hendelsen har 
publisering- og læringsverdi for andre eksternt. 
 
De siste årene er det ikke meldt om katastrofale hendelser i vår virksomhet.  
Det er i 2018 meldt 1 sak til Helsetilsynet i 2018 som § 3-3 a hendelse – dette var alvorlig fallhendelse  
Alvorlige meldepliktige hendelser (§ 3-3) er publisert på sunnaas.no i henhold til gjeldende prosedyre. 
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Antall alvorlige § 3-3 hendelser siste fire år- statistikk fra 05.02.19 

I 2018 ble det meldt 667 pasientrelaterte hendelser i forbedringssystemet TQM Helse. Av disse ble 10 (1,5 
%) hendelser behandlet av Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) som alvorlige pasienthendelser. Hendelsene 
ble videreformidlet til Helsedirektoratets database etter gjeldende rutine. To av hendelsene medførte en 
melding til helsetilsynet (§ 3-3a hendelse). Hendelsene gjaldt samme pasient og ble vurdert som alvorlige 
fordi det har påført pasienten tilleggsbehandling, forlenget rehabilitering og varige mén. 

 

 
Alvorlige pasienthendelser de siste 4 år, kategorisert - statistikk fra 05.02.19  

 
 

Utviklingstendens, iverksatte forbedringstiltak  
TQM Helse gir ingen systematisk oversikt over forbedringstiltak, hverken for hver enkel hendelse eller 
oppsummert. Tabellen under viser en oppsummering av saker meldt PSU 2018. I 2016 hadde klinikken to 
alvorlige forsvinninger. Det ble iverksatt tiltak og innført sjekklister for nattevakter som forbedringstiltak. 
Det har ikke vært rapportert alvorlige forsvinningshendelser de siste to år. I 2015 ble det meldt flere 
alvorlige skoldingsskader pga forsinket varmtvann i dusj i bygg H. Bakenforliggende årsak til dette viste seg 
å være fortetninger i rørene pga byggeaktivitet ved sykehuset. Dette ble rettet opp og det er ikke 
rapportert tilsvarende hendelser de siste årene.  
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 Oppsummering fra PSU:  

Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Publiserte 
hendelser 

Fallskader  6 fallskader – ulike skadeomfang  

 Fra liten skade – men kunne 
ha ført til større skade,  

 Skader som må suturers, 

 Frakturer som må behandles 
på annet sykehus  

 To fallhendelser samme 
pasient som medførte ny 
hjerneskade på pasient  

 
Pasienter er ikke i alle tilfeller 
risikovurdert etter gjeldende 
retningslinjer. Pasienter skal risiko 
screenes og hvis risiko større en 2 
skal det iverksettes 
fallforebyggende tiltak etter 
retningslinje. Ansatte i tverrfaglige 
team og pasient/pårørende skal 
gjøres oppmerksom på dette.  
 
Når det er rekvirert «en til en» – 
fastvakt skal personalet følge 
gjeldende retningslinjene  

I disse 6 hendelsene er det læringsverdi og 
iverksatte tiltak som også bør følges opp 
systematisk over tid  
 
Systematisk risikoscreening av pasienter 
gjennomføres av alle pasienter ved 
innleggelse. Ved risiko skal forbedringstiltak 
gjennomføres.  
 
 
I det mest alvorlige tilfellet ble det 
gjennomført en hendelses gjennomgang 
med personale som var involvert i 
hendelsen. Det ble også gjennomført møter 
med pårørende. I etterkant har det vært 
repetisjon av rutiner vedrørende oppfølging 
av pasienter med fallfare. Det er planlagt 
større systematisk gjennomgang av tiltak 
beskrevet i TBI behandlingsprogram mtp 
fallrisiko, samt vurdering av hvordan disse 
følges opp i praksis. Implementering av nye 
rutiner og påminnelser om eksisterende 
rutiner. PSU har etterlyst en tydelig 
handlingsplan fra avdelingsleder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planlagt 
publisert  

Skade hud 1 skade på hud: 
Ved fjerning av tykk hud valgte spl 
skalpell – skrapte slik at det ble 
sår. Feil prosedyre. 

Det skal ikke brukes skalpell ved 
sårbehandling. Det har vært en 
gjennomgang med fagansvarlig sykepleier.  

Planlagt  
publisert 

Legemiddel 2 legemiddelhendelser : 

 Medisin til feil pasient 
For mye Metadon 

 Mangel på egenkontroll ved 
utlevering 

 

Gjennomgang med personalet – 
retningslinjer for egenkontroll og 
dobbeltkontroll av legemidler er repetert 
dok. id 7799 i Heliks  

Planlagt  

Annet  1 hendelse: 
Pasienten fikk hevelse i hodet 
etter å ha stanget i 
bassenghjelpemiddel på vei ned i 
basseng. Hevelse gikk ned i løpet 
av kort tid.  

Sikre at pasienter forstår beskjeder som blir 
gitt i forflyttinger.  PSU har vurdert at 
læringsverdien i denne saken er liten, derfor 
ingen publisering på nettsider.  

Nei  

  Oppsummering alvorlige § 3-3 hendelser 2018 

Øvelser og undervisning  
Fallskader 
Ved fallrisiko skal behandlingsplaner oppdateres med tiltak for å hindre fallrisiko. Pasienten skal gjøres 
oppmerksom på fallrisiko – ref. tiltakspakke i pasientsikkerhetsprogrammet samt forskning V. Jørgensen.  

 
Legemiddelkomitéen vurderer relevante saker 
På bakgrunn av antall uønskede legemiddelhendelser er det etablert et underutvalg av 
legemiddelkomitéen, bestående av fagansvarlige sykepleiere og medisinromansvarlige sykepleiere. 
Utvalget skal sikre at enhetlige rutiner for legemiddelhåndtering etterleves.  
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Intern og ekstern rapportering  
10 hendelser er meldt som alvorlige § 3-3-meldinger til helsedirektoratets nasjonale database og av disse 
er tre planlagt publisert. To hendelser resulterte at en sak ble meldt til Helsetilsynet i 2018. Det er i den 
forbindelse opprettet tilsynssak fra fylkesmannen, og saken er på dette tidspunktet fremdeles i prosess. 
Det er iverksatt flere tiltak se tabell 2 – oppsummering § 3-3 hendelser 2018. 

 
 

4. Alvorlige medarbeiderrelaterte hendelser  
Analyseområdet for medarbeiderrelaterte/helse, miljø og sikkerhet (HMS)-hendelser (heretter kalt 
medarbeiderrelaterte hendelser), gjelder hendelser som er kategorisert som katastrofale eller alvorlige.  
 
Totalt sett er antall medarbeiderrelaterte hendelser uavhengig av alvorlighetsgrad gått ned de siste tre 
årene, fra 475 hendelser i 2016 til 272 hendelser i 2018.  

 
 

 

Figur. Antall medarbeiderrelaterte/HMS-hendelser totalt siste fire år 

 
Hendelsene er kategorisert i underkategorier, og de fleste hendelsene i 2018 fordeler seg på 
kompetanse/opplæring og psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. Disse to underkategoriene var 
definert som analyseområde i 2017. Det ble da rapportert at det var ekstra mange meldte avvik knyttet til 
bygging av og innflytting i nytt bygg i 2015 og 2016, og at langt færre meldte hendelser i 2017 tydet på at 
avdelingene hadde blitt godt etablert. Dette kan også være årsaken til at antallet har blitt ytterligere 
redusert i 2018. Videre kan man spørre seg om dette er et signal om at det meldes for lite. Samtidig er 
antall hendelser sett i forhold til årsverk, høyere ved Sunnaas sykehus enn ved andre foretak i HSØ.  
 
Det ble ikke meldt noen medarbeiderrelaterte hendelser som var kategorisert som katastrofale i 2018. 
Denne analysen tar derfor for seg hendelser som er kategorisert som alvorlige, samt hendelser som er 
kategorisert som skade på ansatt. Det er meldt 37 hendelser kategorisert som alvorlige 
medarbeiderrelaterte hendelser, noe som er en reduksjon i forhold til tidligere år. Disse inkluderer 
hendelser som er kategorisert som skade på ansatt.  

 

 
 

Figur. Antall medarbeiderrelaterte hendelser kategorisert som alvorlig 

83
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Antall alvorlige hendelser
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475
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Antall medarbeiderrelaterte 
hendelser



Side 8 av 12 
 

8 
 

 
Av de 37 medarbeiderrelaterte hendelsene med alvorlighetsgrad står 22 hendelser med udefinert årsak. 
Disse har blitt analysert, og tabellen nedenfor viser fordelingen av alle hendelsene på underkategorier:  

  
 

Figur. Antall medarbeiderrelaterte hendelser fordelt på underkategorier 

 
Analyse av meldte hendelser i TQM viser at det er 16 medarbeiderrelaterte hendelser med 
alvorlighetsgrad som gjaldt trussel mot ansatt eller medførte skade på ansatt.  
Ved nærmere gjennomgang av datamaterialet og kategoriseringer, viser det seg at det er 9 hendelser med 
trusler/vold/utagerende atferd mot ansatt. Alle volds- og trusselrelaterte hendelser anses som alvorlige. 
Det er meldt 5 hendelser kategorisert som muskel/skjelett/løfteskader/fall, og 2 hendelser kategorisert 
som stikk/kutt. Av disse er det meldt at tre skader medførte fravær fra arbeid. I to hendelser ble det gitt 
førstehjelp, og i fire var det behov for behandling av lege.  
Det er meldt 12 hendelser under kategorien kompetanse/opplæring. Flesteparten av disse handler om at 
prosedyrer ikke er fulgt for eksempel i tilknytning til legemiddelhåndtering og avfallshåndtering, samt 
manglende kommunikasjonsflyt mellom skift.  
Når det gjelder psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø er det meldt 7 hendelser som omhandler 
bemanning, manglende kommunikasjonsflyt, manglende hjelp til pasient. I tillegg er tre hendelser meldt 
fra internrevisjon og pasientvisitten under disse to kategoriene.  
Det er meldt 2 hendelser kategorisert under smitte. Den ene hendelsen omhandlet manglene 
taushetsplikt-erklæring, MRSA-skjema og systemtilgang for nye studenter. Den andre gjaldt en hendelse 
der positivt prøvesvar for pasient ikke var mottatt. 

 
Utviklingstendens og iverksatte forbedringstiltak 
TQM gir ingen systematisk oversikt over forbedringstiltak eller effekt av tiltak hverken for hver hendelse 
eller oppsummert. Manuell oppsummering av hendelser og iverksatte tiltak som er registrert i TQM viser 
følgende: 

Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Rapportert 
til NAV 

Trusler/vold/ 
utagerende 
adferd 

1. Utagerende og truende adferd 
med gjenstander fra pasient 

Ansatte prøvde å stoppe pasient, men klarte 
det ikke. Vakthavende lege ble tilkalt. 
Opprettet kontakt med AMK-sentral og politi. 
Sikring av dører til fellesarealer. Politiet 
overtok saken. 
Ansatte ble fulgt tett opp av leder i etterkant. 
Forbedre skjermingsrutiner hos pasienter i 
posttraumatisk forvirringstilstand.  
Jobbe forebyggende for å takle tilsvarende 

Nei 

2

7

12

5

2

9

Smitte

Psykososialt/Org. arbeidsmiljø

Kompetanse/Opplæring

Muskel/skjelett/løfteskade. Fall

Stikk/Kutt

Trusler/vold/utagerende adferd

Antall medarbeiderrelaterte hendelser 
kategorisert 2018
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situasjoner. 

2. Utagerende og truende adferd 
med gjenstander fra pasient  

Samme hendelse som over, på annen 
avdeling. Prøvde å skjerme og avlede pasient.  
Lære alle nyansatte å bruke beskyttelsesduk. 
Vergetrening for nattevakter. 

Nei 

3. Pasient skrek og slo etter 
ansatt  

 
 

Ansatt forlot pasient for å unngå å trigge mer. 
Alle ansatte tilbys rutinemessig 
vergeopplæring. Kollegaveiledning ved 
behov, spesielt ekstravakter. 

Nei 

4. Pasient gjorde tilnærmelser til 
ansatt, trakasserende adferd 

Samtale leder-ansatt om håndtering av slike 
situasjoner. Samtale med pasient om 
uakseptabel adferd. 

Nei 

5. Ansatt utsatt for verbal 
utagering og kast av gjenstand 
fra pasient 

Ansatt overlot pasient til en annen.  
Leder og overlege formidlet til pasient at 
adferden var uakseptabel. Pasient formidlet 
sin opplevelse, og ble lyttet til. Leder 
formidlet til ansatt at det skal være lav 
terskel for å melde.  

Nei 

6. Pasient vridde ansattes arm 
bakover, veivet med armer, 
traff ansattes nese  

Samtale leder-ansatt. Vergekurs.  
 

Ja 

7. Ansatt måtte stoppe pasient 
som var på vei ut. Pasient 
dyttet ansatt.  

Verbal grensesetting. Ringte kolleger.  
 

Nei 

8. Ble slått i magen av pasient Ansatt (vikar) trakk seg ut av situasjonen. 
Kjent personale gikk inn. 

Nei 

 9. Verbal aggressiv adferd hos 
pårørende med trussel mot 
ansatt 

Pårørende-arbeid i fokus. Fagdag med tema 
ivaretakelse av og samarbeid med pårørende. 
Veiledning av personalet. Debrief ved behov. 

Nei 

    

Stikk/kutt 
 

1. Ansatt kuttet seg med kniv ved 
håndtrening i lunsjgruppe 

Dro til legevakt og fikk stripset finger. 
Samtale leder-ansatte. 
 

Ja 

2. Besvimte, falt og fikk kutt ved 
stell av pasient 

Ansatt dro til legevakt og albue ble sydd. Ja 

    

Fall  
Muskel-/ 
skjelett-/  
løfteskade 

1. Ansatt skled på glatt nybonet 
gulv 

Leder sendte melding til ISS om 
nødvendigheten av merking ved nybonet gulv 

Ja 

2. Pasient fikk spasme og skled. 
Ansattes rygg overbelastet 

Time hos fastlege 
 

Ja 

3. Lærling slapp pasient under 
forflytning. Ansattes rygg 
overbelastet 

Behandling av lege og osteopat. Opplæring i 
forflytning. 

 

Nei 

4. Gjenstand falt fra hylle ned på 
ansattes skulder/ arm 

Tilse ordningen for oppbevaring av utstyr.  Ja 

5. Sykkelulykke til/fra jobb. 
Armbrudd   

Legebehandling Ja 

 

Øvelser og undervisning 
Vold, trusler og utagerende adferd 
Oppsummeringen av data fra TQM viser de strakstiltak og forebyggende tiltak som er iverksatt. 
Strakstiltak handler om verbal grensesetting, kontakte vakthavende lege, kontakte politi og trygge pasient 
ved å bruke personale som pasient er kjent med. Forebyggende tiltak og oppfølging omhandler vergekurs, 
samtale med pasient om uønsket adferd, oppfølging fra leder med samtale og debriefing, opplæring i bruk 
av skjermingsduk, kollegaveiledning også inkludert ekstravakter.  
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Temaet vold og trusler har hatt stort fokus over en lengre periode både regionalt og lokalt i foretaket. I 
2018 var vold, trusler og risikovurdering tema på HMS-dager for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Alle 
avdelinger/enheter skal gjennomføre eller oppdatere risikovurdering. Verneombud skal delta.  
Vold og trusler rapporteres tertialvis til HSØ som en egen HMS-indikator. Sykehuset har lav forekomst av 
vold- og trusselhendelser sammenlignet med andre foretak i HSØ, noe som skyldes at Sunnaas sykehus 
ikke har psykiatri eller akuttfunksjon. Risikovurdering av vold og trusler i somatikken har likevel fått økt 
oppmerksomhet, og forekomsten kan forventes å øke. I 2019 er det planlagt en oppfølgende 
internrevisjon på risikovurdering av vold og trusler.  
 
Stikk/kutt, fall, muskel-/skjelett-/løfteskader 
Det hyppigst nevnte tiltaket er behandling hos lege. I tillegg kommer samtale med leder, forflytningskurs, 
tilsyn med lager og merking av glatte gulv. 
 
Kompetanse/opplæring og Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø 
Det er meldt henholdsvis 12 og 7 hendelser under disse kategoriene. Tiltak omhandler gjennomgang av 
prosedyrer, kommunikasjonsflyt mellom skift, samtale med ansatte som gjør feil, vurdere bemanning, 
innarbeide rutiner.  
 
Smitte 
Tiltak handler om å gå gjennom rutine, samt at smittevernsprosedyrer er gjennomført.  

 
Intern og ekstern rapportering 
Alle medarbeiderrelaterte hendelser skal registreres i det elektroniske forbedringssystemet TQM. Leder 
kategoriserer og behandler sakene. En del av leders ansvar for saksbehandling av meldte uønskede 
hendelser innebærer vurdering av årsak og alvorlighet. Analysen viser at det er et forbedringspotensial når 
det gjelder kategorisering av meldte hendelser, og det vil derfor bli gjennomført opplæring i 
kategorisering i løpet av inneværende år.  
 
Alle hendelser som er kategorisert som personskade blir automatisk rapportert til HMS-rådgiver som 
melder disse videre til bedriftshelsetjenesten for registrering på den enkelte ansatte. I tillegg er 
medarbeiderrelaterte hendelser fast sak på møter i HMS-forum hvert tertial. 
 
Det er meldt 16 medarbeiderrelaterte hendelser med skade på ansatt/trussel mot ansatt i TQM. Av disse 
er det meldt at tre skader medførte fravær fra arbeid. 7 personskader er meldt til NAV.  
 
Ingen saker er vurdert som så alvorlige at de er blitt meldt til Arbeidstilsynet.  

 
 

5. Alvorlige driftsrelatert hendelser 
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2018. Beredskaps- og 
sikkerhetsutvalget vurderer fortløpende uønskede beredskapshendelser i sine møter.  
Det gjennomføres bl.a. pasientsikkerhetsvisitter ved alle enheter som tilbyr pasientrelaterte tjenester. 
Mange av forbedringsområdene gjelder drift, og oppfølging dokumenteres i TQM Helse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samme hendelse kan kategoriseres i flere kategorier. 
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Utvikling av antall driftsrelaterte alvorlige hendelser 2015 - 2018 

 

 
Gjentakende alvorlige driftsrelaterte hendelser i 2018 

Smitte/renhold – 9 alvorlige hendelser  
Bedre informasjon og opplæring angående følge rutiner og retningslinjer   

 
Med. Teknisk utstyr -7 alvorlige hendelser  
Bedre informasjon – opplæring.   
Utskiftning av utdatert utstyr.  
Få en bedre oversikt utstyr – spes. over puter, madrasser. 

58

30

79

54

2015 2016 2017 2018

Drifthendelser kategorisert alvorlig  
2015-2018
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Opplæring og/eller kunnskapsheving av nytt og eksisterende personal. 
Generelt er det et stort behov for utskifting av rullestol/toalett stoler og madrasser. 
 
Informasjonssikkerhet og personvern- 5 alvorlige hendelser 
Bruke sikker print 
Få bedre rutiner for håndtering av internposten 
Gjennomgå rutiner for informasjon til studenter og melding til SP om tilgang til DIPS. 
Bedre planlegging/kommunikasjon 
 
Matforsyning – 3 alvorlige hendelser 
Bedre opplæring av ansatte på kjøkkenet 
Bedre planlegging og kommunikasjon 
 
Bygninger og tilhørende anlegg - 4 alvorlige hendelser-  
Meldt til entreprenør/reklamasjon og teknisk  
 
Sikkerhet og beredskap – 4 alvorlige hendelser  
Beredskapstelefonen er et VIKTIG verktøy i forbindelse med  forsvinning, brann og bistå på andre 
avdelinger – må alltid være fulladet. 
Servicetorg utarbeider retningslinjer i Helix vedr. dyr på sykehus. 
 
IKT – 3 alvorlige hendelser 
Få bedre søkefunksjon i Heliks 
Bedre opplæring i Heliks 
 
Teknisk drift -2 alvorlige hendelser  
Sørge for at slike tekniske låser/innretninger blir reparert omgående når kortleser ikke fungerer.  

 

5.1. Undervisning og opplæring 
Lokale tiltak er iverksatt.  
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget vurderer forløpende relevante uønskede hendelser, saksbehandling og 
oppfølging. Eksterne tilsyn har kommentert at det er meldt få eller ingen hendelser som gjelder 
elektromedisinsk utstyr eller ytre miljø. Det stilles spørsmål ved meldekulturen vedørende disse sakene. 

 

5.2. Intern og ekstern rapportering 
Det er ingen ekstern rapportering av driftsrelaterte hendelser i 2018. 
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