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0. Innledning 
 
Endring og forbedring er krevende å få til i praksis og fordrer tett oppfølging fra leder 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. Ledere skal gjennomføre en «rask 
saksbehandling», slik at medarbeidere erfarer at det nytter å si ifra om uønskede hendelser og 
forbedringsforslag.  
 
Virksomheten skal ha oversikt over bakenforliggende årsaker til at alvorlige og kritiske hendelser oppstår. 
Ved å finne årsakene, kan man  iverksette hensiktsmessige tiltak for å forhindre at tilsvarende skjer igjen.  
Læringsverdien av de kritiske/alvorlige hendelsene skal virksomheten bruke til undervisning og trening av 
personalet.  

En skriftlig analyse gjennomføres årlig av alle alvorlige og kritiske hendelser i virksomheten. De alvorlige 
og kritiske hendelsene som er rapportert i TQM Helse, danner grunnlaget for analysen. Gjennomføring av 
analysen gjøres i tråd med CARF-standard (1.H.11.).  I tillegg sier Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten § 8 plikten til å evaluere meldinger om avvik og resultater 
fra kartleggingen av pasientskader i egen virksomhet.  

Som et ledd i åpenhetskulturen, blir alvorlige pasientrelaterte hendelser anonymisert og publisert på 
nettsidene til sykehuset. Publiseringen er i samsvar med regionale anbefalinger. 
 
Alvorlig pasienthendelse og unaturlig dødsfall skal varsles Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse 
menes dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Kritiske 
hendelse og unaturlig dødsfall skal meldes til Helsetilsynet og Statens undersøkelseskommisjon for helse- 
og omsorgstjenesten.  
 
Analysen gir en oversikt over kritiske og alvorlige pasientrelaterte, medarbeiderrelaterte og driftsrelaterte 
hendelser. Kategoriseringene er en gjort av ledere som en del av saksbehandlingen. I TQM Helse kan en 
uønsket hendelse få flere kategorier, slik at antall uønskede hendelser og antall kategorier er ulikt. 
Analysen viser at ikke alle hendelser er kategorisert med alvorlighetsgrad.  

Sykehuset analyserer årlig kritiske hendelser, som presenteres for Klinikkledelsen, Sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg og for sykehusets styre. 

 
1. Oppsummering 

Alvorlige pasientrelaterte hendelser 
Det var meldt 864 uønskede pasientrelaterte hendelser i 2019. De fleste uønskede hendelsene fordeler 
seg på legemiddelhåndtering og fallhendelser. 226 av de uønskede hendelsene gjelder 
legemiddelhåndtering. De fleste av dreier seg om hendelser som blir oppdaget før de nådde pasient. Ingen 
av legemiddelhendelsene har medført skade på pasient, og hendelsene er kategorisert som 
alvorlig/betydelig fordi de kunne ført til skade.  
Meldte fallhendelser er 70, som er likt med 2018. 6 av fallene førte til pasientskader som brudd eller brist. 

 
Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) gjør en vurdering av allerede iverksatte tiltak, om det bør iverksettes 
ytterligere tiltak og om hendelsen har læringsverdi for hele eller deler av virksomheten. Det vurderes om 
hendelsen har publisering- og læringsverdi eksternt.  
 
Legemiddelkomitéen vurderer hvert tertial uønskede hendelser som er kategorisert som legemidler. Det 
er i 2019 etablert et underutvalg, som skal kvalitetssikre enhetlige rutiner for legemiddelhåndtering i 
sykehuset. 

https://www.helsetilsynet.no/
https://www.ukom.no/
https://www.ukom.no/
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Alvorlige medarbeider- og HMS-relaterte hendelser 
Det ble ikke meldt noen katastrofale medarbeiderrelaterte hendelser i 2019, men det er meldt 57 
hendelser kategorisert som alvorlige medarbeiderrelaterte hendelser, noe som er en økning i forhold til 
tidligere år. De fleste hendelsene i 2019 fordeler seg på kompetanse/opplæring og psykososialt/ 
organisatorisk arbeidsmiljø. 
Det er meldt 16 medarbeiderrelaterte hendelser med skade på ansatt i TQM Helse. Av disse er det meldt 
at 6 skader medførte fravær fra arbeid. 4 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, rapporteres til HMS-rådgiver, som melder disse 
videre til bedriftshelsetjenesten.  Medarbeiderrelaterte hendelser fast sak på møter i HMS-forum hvert 
tertial. 
 
Alvorlige driftsrelaterte hendelser 
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2019. De alvorlige 
driftsrelaterte uønskede hendelsene er i hovedsak rettet mot administrative rutiner, sikkerhet og 
beredskap, mat og renhold. 
 
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget vurderer fortløpende uønskede beredskapshendelser i sine møter.  
Det gjennomføres bl.a. pasientsikkerhetsvisitter ved alle enheter som tilbyr pasientrelaterte tjenester, og 
mange av forbedringsområdene gjelder drift.  
 
Utviklingstendens og forbedringstiltak 
Det har i 2019 vært stort fokus på å bedre meldekulturen gjennom undervisning, internrevisjon og 
lederveiledning. Det har vært gjennomgang av hendelser i klinikkledelsen og det interne arbeidet i 
pasientsikkerhetsutvalget styrket.  
I 2019 er det meldt 1482 uønskede hendelser og forbedringsforslag i TQM Helse. 145 av disse var rettet 
mot administrasjon, og 1337 hendelser var rettet mot Klinikk.  Antall meldte hendelser er økt fra  
2018, da det ble meldt totalt 1178 hendelser.  
 
Nytt av året er innføring av en kvalitetsindikator som skal sikre at det ved en nyregistrert hendelse, skal 
saksbehandling være igangsatt innen 7 dager etter at saken er meldt. I tillegg har det vært fokus på riktig 
kategorisering av hendelser og bruk av norsk kodeverk for uønskede hendelser.  

 
 

2. Alvorlige pasientrelaterte hendelser 
 

 
 Meldekultur- meldte pasientrelaterte hendelser siste 5 år  
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  Totalt antall pasienthendelser fordelt på kategorier pr.10.02.2020 
  

Det var meldt 864 uønskede pasientrelaterte hendelser i 2019. 226 av disse er kategorisert innen 
legemidler. De fleste av hendelsene dreier seg om hendelser som blir oppdaget før det blir gitt til pasient. 
3 av disse hendelsene er meldt som «feil pasient». Det har ikke ført til skader på pasient. Hendelsene er 
kategorisert som alvorlig/betydelig fordi det kunne ført til skade (se tabell alvorlig betydelig 
pasienthendelser). Meldte fallhendelser er 70, som er likt med 2018. 6 av fallene førte til pasientskader 
som brudd eller brist. 

Alvorlige/betydelige pasienthendelser  
Meldeordningen til Helsedirektoratet ble avviklet mai 2019. Pasientsikkerhetsutvalget har siden mai hver 
måned hatt en systematisk gjennomgang av alle hendelser som er kategorisert som alvorlig/betydelig. Det 
har vært gjennomført opplæring av ledere for å sikre at kategoriseringen blir gjort etter anbefalinger fra 
Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser. Et utvalg av hendelser som har ført til pasientskade eller 
kunne ført til betydelig pasientskade, blir drøftet i klinikkledermøtene hver 14 dag.  
 
Alvorlig/betydelig hendelse er når pasienter pådrar seg skader som får konsekvens som 
tilleggsbehandling, undersøkelser og behandling på akuttsykehus eller forlenget rehabiliteringstid, eller 
som kunne ført til tilleggsbehandling undersøkelser og behandling på akutt sykehus eller 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 eksternt. Hendelser blir publisert på Sunnaas nettsider. Her legges også 
statistikk antall alvorlig/betydelige pasienthendelser per tertial.  
 
De siste årene er det ikke meldt om katastrofale hendelser i vår virksomhet. 
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I 2019 ble det meldt 864 pasientrelaterte hendelser i forbedringssystemet TQM Helse. Av disse ble 19 
hendelser behandlet av Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) som alvorlige/betydelige pasienthendelser. 
Hendelsene er meldt innenfor kategoriene fall, legemidler, sår, infeksjoner og annet. Hver hendelse er 
kommentert mer detaljert i tabell på side 6 og 7. 
 

  Alvorlig/betydelige pasienthendelser kategorisert siste 5 år  
 

2.1. Utviklingstendens og iverksatte forbedringstiltak  
TQM Helse gir ingen systematisk oversikt over effekt av forbedringstiltak. Tabellen under viser en 
oppsummering av saker meldt PSU 2019, samt og hva som er planlagt publisert  

 Oppsummering fra PSU:  
Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Publiserte 

hendelser 
Fallskader  6 fallskader – ulike 

skadeomfang: 
- Bruddskader, nese, 

hånd, krageben og 
skulder  

- Hjerneblødning 
- Innleggelser sykehus 

tilleggsbehandling 

Hendelsene har skjedd i 4 forskjellige 
avdelinger og i studio 99 Aker. De fleste av 
hendelsene er falluhell som er vanskelig å 
unngå. Likevel er noen av dem vurdert til å ha 
læringsverdi og systematisk oppfølging av 
iverksatte tiltak  
 
Bakenforliggende årsak for de 6 fallene 

Planlagt 
temamelding i 
prosess 
 



Side 6 av 13 
 

6 
 

 
Pasienter risiko screenes og 
ved risiko større enn 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  

1. Epileptisk anfall  
2. Snublet i skolisse på vei til toalett 
3. Blodtrykksfall  
4. Fall bakover mistet balanse på vei inn til 

studio 99 - gikk med 
rullator(kommunikasjon) 

5. Fall inne på rom – alarmsystemet virket 
ikke  

6. Fall ut av seng natt – urolig pas  
 
- 3 av fallene er vanskelig å 

forebygge/unngå da er tilfeller som kan 
skje under rehabilitering. (1,2,3) 

- Fall utenfor studio 99 – 
kommunikasjon/språkforståelse med 
pasients pårørende i forkant hadde ført til 
misforståelse – pas med afasi – burde hatt 
støtte inn til trening  

- PSU ber at avdelingen sjekker alarmsystem 
- Fallrisiko gjort – pasienten hadde 3 i risiko, 

men tiltak var lite beskrevet og 
dokumentert behandlingsplanen. PSU 
etterspør om det var ordinert hyppig tilsyn 

Skade hud 3 Trykksår  
1 Brannskade  

2 trykksår på forskjellige pasienter pådratt 
under midlertidig innleggelse på annet 
sykehus.  
Avdelingsleder har vært i kontakt med avdeling på annet 
sykehus – bedt om å melde i deres avvik system – 
manglende oppfølging av pasienter med nedsatt 
sensibilitet – ikke dok sår ved overføring til Sunnaas.  
 
Pasient med høy nakkeskade fikk trykksår 
hæler da luftmadrass mistet trykk og 
alarmsystemet sug/blås sviktet  
Anbefales å gjennomgå rutiner med nattpersonalet for å 
sikre at alarmutstyr er tilgjengelig og fungerer. Det er 
bestilt nytt alarmsystem  
 
1 brannskade på barn med nedsatt sensibilitet 
hud – brukte hanske med varmt vann på føtter.  
PSU anbefaler at fagansvarlig iverksetter opplæring av 
ansatte relatert til instruks i HELIKS om bruk av 
varmepakning, dok. 6887 skal følges.  

Planlagt 
temamelding  

Infeksjoner  2 infeksjoner  Ikke fått hostemaskin som forordnet – 
medvirkende årsak til lungebetennelses Påse 
etterlevelse av prosedyre for dokumentasjon for 
lungerommet. Når utstyr skal prioriteres mellom pasienter 
skal behandlingsansvarlig lege gjøre denne prioritering og 
dokumentere i behandlingsplan. 
 
Ikke fulgt opp urinprøvetaking – pasient fikk 
nyrebekkenbetennelse 
Gjennomgang av rutiner og innføring av Metasvision vil 
sikre at slike forordninger følges opp  

Planlagt 
publisert 
temamelding  

Legemiddel 3 legemiddelhendelse: 
• Mangel på egenkontroll 

ved utlevering 
• Legemiddel regnefeil gitt 

bare ½ dose AB 

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

Ja  

Annet  4 hendelser:  
- Ernæring  

 Nei  
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- Alene på rom locked in: 
slim  

- 2 blødning etter 
kateterisering   

  

2.2. Øvelser og undervisning  
Fallskader 
Når man avdekker fallrisiko skal behandlingsplaner oppdateres med tiltak for å hindre fallrisiko. Det 
tverrfaglige teamet skal orienteres på nyvisitt om økt fallfare. Pasienten og pårørende skal gjøres 
oppmerksom på fallrisiko. Dette er også er i tråd med tiltakspakke i pasientsikkerhetsprogrammet. Det 
planlegges et simuleringsspill «spill deg klok på fall» innført på Sunnaas i løpet av 2020.  
  
Legemiddelkomitéen vurderer saker innen legemiddelhåndtering 
På bakgrunn av stort 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.  
PSU og legemiddelkomiteen har avdekket tre områder som det skal jobbes med for å få til en forbedring i 
legemiddelhåndtering. Det er etablert et forbedringsteam som skal jobbe med kompetanseheving hos 
sykepleiere og utarbeide retningslinjer for hvordan ledere bør agere overfor ansatte som gjør gjentagende 
feil. 

2.3. Intern og ekstern rapportering  
19 hendelser er meldt som alvorlige/betydelig hendelser i 2019. Av disse er 1 temamelding publisert 
og 3 under publisering. Ingen hendelser er meldt til Helsetilsynet i 2019. 
 
 

3. Alvorlige medarbeiderrelaterte hendelser  

 
Totalt antall medarbeiderrelaterte hendelser fordelt på kategorier 06.01.2020 
 
Analyseområdet for medarbeiderrelaterte/helse, miljø og sikkerhet (HMS)-hendelser (heretter kalt 
medarbeiderrelaterte hendelser), gjelder hendelser som av leder er kategorisert som katastrofale eller 
alvorlige.  
 
Totalt sett er antall medarbeiderrelaterte hendelser uavhengig av alvorlighetsgrad gått opp det siste året, 
fra 272 hendelser i 2018 til 393 i 2019. 
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Figur. Antall medarbeiderrelaterte/HMS-hendelser totalt siste tre år 
 
Hendelsene er kategorisert i underkategorier, og de fleste hendelsene i 2019 fordeler seg på 
kompetanse/opplæring og psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. Antall hendelser sett i forhold til 
årsverk er høyere ved Sunnaas sykehus enn ved andre foretak i HSØ.  
 
Det ble ikke meldt noen medarbeiderrelaterte hendelser som var kategorisert som katastrofale i 2019. 
Denne analysen tar derfor for seg hendelser som er kategorisert som alvorlige, samt hendelser som er 
kategorisert som skade på ansatt. Det er meldt 57 hendelser kategorisert som alvorlige 
medarbeiderrelaterte hendelser, noe som er en økning i forhold til tidligere år. 
 

 
 

Figur. Antall medarbeiderrelaterte hendelser kategorisert som alvorlig 
 
Av de 57 medarbeiderrelaterte hendelsene kategorisert som alvorlige er 42 kategorisert med 
underkategorier og fordeler seg slik:  
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Figur. Antall alvorlige medarbeiderrelaterte hendelser fordelt på underkategorier 
 
De fleste hendelsene er kategorisert i kompetanse/oppæring og derunder i kategorien «prosedyre ikke 
fulgt». De fleste hendelser hvor prosedyre ikke er fulgt er relatert til behandling og pleie av pasienter eller 
legemidler. Under psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø ligger det 2 hendelser relatert til arbeidspress, 
1 trussel og 1 uønsket pasientatferd. 5 hendelser kategorisert under smitte gjelder svikt i rutiner i 
behandling/pleie av smittepasienter. 1 hendelse under trusler/vold/utagerende atferd gjelder funn etter 
internrevisjon og en annen gjelder trusler fra pasient hvor politi ble tilkalt. 
 
I oversikten over er det 4 hendelser som er kategorisert som skade på ansatt, men siden alle 
personalskader regnes som alvorlige hendelser, er det utarbeidet en oversikt under over alle hendelser 
hvor det er opprettet et personalskadeskjema.  

3.1. 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. Ansatt i ISS utsatt for utskjelling av 
pleier i sykehuset. 

Tatt opp med aktuell ansatt Nei 

2. Pasient utagerer og biter ansatt i 
armen  

Ingen smittefare. Informasjon om mulig 
utagering til terapeutene 

Nei 

Stikk/kutt/ 
smitte 
 

1. Ansatt skjærer seg på sårskrape ifb 
sårstell 

Fulgt prosedyre «øyeblikkelig hjelp og 
oppfølging» 

Nei 

2. Ansatt kuttet seg på knust glass Ingen Eller ubetydelig skade Nei 
3. Stikkskade på brukt sprøyte. Oppfølging etter prosedyre «øyeblikkelig 

hjelp og oppfølging» kontakt med BHT. 
Nei 

4. Ansatt kom i kontakt med 
smittefrakk ved avfallshåndtering 

Påminnelse i rutiner ved avfallshåndtering 
og bruk av verneutstyr 

Nei 

Fall  
Muskel-/ 
skjelett-/  
løfteskade 

1. Ansatt får smerter i skulder etter 
tungt stell og forflytninger av 
pasient 

Kontakt med BHT. Under behandling Nei – under 
behandling 

2. Pasient falt frem i ståbenk etter 
rem løsnet. Ansatt fikk brå vridning 
i rygg 

Varsler at ståbenk er defekt. Ansatt 
benytter egenmelding  

 

Nei 

3. Fall med sparkesykkel Ingen spesielle tiltak iverksatt. Vurderes 
som uhell 

Nei 
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4. Ansatt avverget fall av pasient ifm 
forflytning 

Ansatt benytter egenmelding. 
Legebehandling 

Ja 

5. Tiltakende smerte etter sideveis 
forflytning av pasient   

Ansatt benytter egenmelding. Leder 
minner om deltakelse på forflytningskurs 

Nei 

6. Ansatt får akutte ryggsmerter ved 
uriktig forflytningsteknikk. 

Tilsyn av lege. Sykemelding. Ja 

7. Ansatt hektet fast fot i ledning i 
falt. Smerter i arm. 

Samler ledninger under hver kontorpult Ja 

8. Fall ifm pasientbehandling bruk av 
VR-briller 

Vurderer mykt underlag i spillsonen. 
Ansatt delvis sykemeldt. Hendelse under 
behandling. 

Nei – under 
behandling 

9. Ansatt faller på vei til arbeid på 
glatt underlag etter snøfall 

Ansatt sykemeldt med bruddskade Ja 

10. Ansatt besvimer og slår hodet Organisering av vaktene slik at alle får tid 
til pauser, mat og drikke. 

Nei 

 
3.2. Øvelser og undervisning 
Vold, trusler og utagerende adferd 
Foretaket har inkludert e-læringskurset «Introduksjon til forebygging og mestring av aggresjon og vold» 
inn i sjekklisten for nyansatte. 
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. Tema 
ble også fulgt opp på HMS-dag våren 2019. Alle avdelinger/enheter skal gjennomføre eller oppdatere 
risikovurdering. 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 kan skyldes at Sunnaas sykehus HF ikke har psykiatri eller akuttfunksjon. I april 2019 ble det 
gjennomført en oppfølgende internrevisjon på risikovurdering av vold og trusler.  
 
Fall, muskel-/skjelett-/løfteskader 
Det hyppigst nevnte tiltaket er behandling hos lege eller annen behandler. I tillegg kommer fysiske tiltak, 
som vedlikehold av utstyr og sikre fysiske omgivelser samt opplæring forflytning. 
 
Kompetanse/opplæring og Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø 
Det er meldt henholdsvis 27 og 4 hendelser under disse kategoriene. Tiltak omhandler gjennomgang av 
prosedyrer, påminnelser om rutiner og samtale med ansatte som gjør feil.  
 
Stikk/kutt/Smitte 
Tiltak handler om å gå gjennom rutine, samt at smittevernsprosedyrer er gjennomført.  
 
3.3. 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 i 2018 viste at det var et 
forbedringspotensial når det gjelder kategorisering av meldte hendelser. Det har i 2019 vært iverksatt 
ulike opplæringstiltak for å bedre kategoriseringen. 
 
Alle hendelser som er kategorisert som personskade, rapporteres automatisk 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 i TQM. Av disse er det meldt at 6 skader 
medførte fravær fra arbeid. 4 personskader er meldt til NAV.  
 
Ingen saker er vurdert som så alvorlige at de er blitt meldt til Arbeidstilsynet.  
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4. Alvorlige driftsrelaterte hendelser 

 
 Totalt antall driftsrelaterte hendelser fordelt på kategorier 06.01.2020 

 
4.1. Utviklingstendens og forbedringstiltak 
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2019.  
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. 
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Når forbedringer blir meldt i TQM blir de ofte kategorisert på både pasientrelatert og 
driftsrelatert/administrasjonsrutiner. 

 
 
Drifts hendelser kategorisert alvorlig 2017-2019 

 
 

 
Det er meldt 42 alvorlige driftsrelaterte hendelser i TQM Helse i 2019.  
 
Smitte/renhold – 4 alvorlige hendelser 
Bedre informasjon og opplæring angående følge rutiner og retningslinjer   
 
Medisinsk teknisk utstyr - 4 alvorlige hendelser. 
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Bedre informasjon – opplæring.   
Utskiftning av utdatert utstyr. Opplæring og/eller kunnskapsheving av nytt og eksisterende personal.  
Generelt er det et stort behov for utskifting av rullestol/toalett stoler og madrasser. 
Ansvar for rullestollager - Brudd på rutiner ved innlevering.  
Vanskelig å vite akkurat hvordan og hvem som er ansvarlig. 
 
Informasjonssikkerhet og personvern- 3 alvorlige hendelser 
Bruke sikker print. 
Få bedre rutiner for håndtering av internposten.  
Sendt post med sensitiv informasjon har ikke kommet fram til mottaker. 
Gjennomgå rutiner for informasjon til studenter og melding til SP om tilgang til DIPS. 
Bedre planlegging/kommunikasjon 

 
Matforsyning – 4 alvorlige hendelser 
Bedre opplæring av ansatte på kjøkkenet 
Bedre planlegging og kommunikasjon vedr. rutiner. 

 
Bygninger og tilhørende anlegg - 4 alvorlige hendelser 
Alarm/ringesnor som ikke virket pga tordenvær 
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. 
Ulåste dører – vaktrom- korridorer. 
Brannalarm ikke hørbar på møterom bygg E 

 
IKT – 2 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.  
 
4.2. 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. 

  
4.3. Intern og ekstern rapportering 
Det er ingen ekstern rapportering av driftsrelaterte hendelser i 2019. 
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