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1.0 Innledning  

 
Forbedring forutsetter en åpenhetskultur hvor feil og uønskede hendelser benyttes til læring og 
forbedring. Ledere har tett dialog med sine ansatte og etterstreber «rask saksbehandling». Medarbeidere 
skal erfare at det nytter å melde fra om uønskede hendelser, og å komme med forbedringsforslag. 
Forbedring fordrer tett oppfølging og konstant oppmerksomhet for å opprettholde resultater. 
 
Det er de alvorlige uønskede hendelsene rapportert i forbedringssystemet TQM Helse, som danner 
grunnlaget for analysen. Gjennomføring av analysen gjøres i tråd med anbefalt CARF-standard i det 
internasjonale kvalitetssystemet for rehabilitering, og i tråd med forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten - § 8 plikten til å evaluere meldinger om avvik. Sykehuset 
skal ha oversikt over årsaker til at alvorlige uønskede hendelser oppstår. Ved å finne rot årsakene, kan 
man  iverksette tiltak for å forhindre at tilsvarende skjer igjen. Læringsverdien av hendelsene skal 
sykehuset  bruke i undervisning og trening av personalet.  
 
Denne analysen gir en oversikt over betydelig/alvorlige pasientrelaterte, medarbeiderrelaterte og 
driftsrelaterte hendelser. Kategoriseringen av alvorlighet er 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.  
 

1.1 Hovedtrekk 2020 

 
Alvorlige pasientrelaterte hendelser  
 
Alle hendelser som meldes i TQM skal kategoriseres etter alvorlighetsgrad i henhold til Norsk kodeverk for 
uønskede pasienthendelser (NOKUP). Kategoriene er død/katastrofal, betydelig/alvorlig, moderat, mindre 
alvorlig og ingen se appendix side 16.  
 
Alvorlige uønskede hendelse: pasienter pådrar seg skader som får eller kunne fått konsekvenser for 
pasienten, som for eksempel tilleggsbehandling, undersøkelser og behandling på akuttsykehus, eller 
forlenget rehabiliteringstid.  
 
Som et ledd i åpenhetskulturen blir alvorlige pasientrelaterte hendelser anonymisert og publisert på 
nettsidene til sykehuset. Publiseringen skjer i samsvar med regionale anbefalinger.  

 
Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) gjør en vurdering av alvorlige hendelser, iverksatte tiltak, om det bør 
iverksettes ytterligere tiltak, og om hendelsen har læringsverdi for hele eller deler av virksomheten. Det 
vurderes om hendelsen har publiserings- og læringsverdi eksternt.  
 
Det var meldt 828 uønskede pasientrelaterte hendelser i 2020. Av disse ble 20 hendelser behandlet av 
Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) og vurdert som alvorlige/betydelige pasienthendelser. De fleste 
hendelsen var i kategoriene «legemidler og blod» og «pleie og behandling».  
 
Legemiddelkomiteen vurderer hvert tertial uønskede hendelser som er kategorisert under «legemidler». I 
2019 etablerte sykehuset et underutvalg som skal kvalitetssikre enhetlige rutiner for 
legemiddelhåndtering i sykehuset. 
 
Alvorlige medarbeider- og HMS-relaterte hendelser  
Det ble ikke meldt noen katastrofale medarbeiderrelaterte hendelser i 2020. Det ble meldt 17 hendelser 
kategorisert som alvorlige/betydelige hendelser, dette er en betydelig reduksjon fra 57 alvorlig/betydelige 
hendelser i 2019. De fleste hendelsene i 2020 fordeler seg på kompetanse/opplæring og 
psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø. 
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Det er meldt 16 medarbeiderrelaterte hendelser med skade på ansatt. Av disse er det meldt at 6 skader 
medførte fravær fra arbeid. 5 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 ved behov.  Medarbeiderrelaterte hendelser er fast sak på tertialvise 
møter i HMS-forum. 
 
Alvorlige driftsrelaterte hendelser  
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2020, men det er meldt 
21 alvorlige uønskede driftshendelser. De alvorlige driftsrelaterte uønskede hendelsene omfatter i 
hovedsak 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.  
 
Utvikling og forbedringstiltak  
Det er kontinuerlig fokus på arbeidet med meldekultur. Åpenhet og meldekultur er også et av 
tiltaksområdene i den regionale delstrategien for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i Helse Sør-Øst. 
De alvorligste hendelsene gjennomgås i klinikkledelsen, og det interne arbeidet i pasientsikkerhetsutvalget 
er styrket. I 2020 ble det meldt 1311 uønskede hendelser og forbedringsforslag i TQM Helse. 111 av disse 
var rettet mot administrasjon, 1200 mot klinikk.  Antall meldte hendelser er redusert sammenlignet med 
2019, da det ble meldt totalt 1482 hendelser. Nedgangen i meldte hendelser kan være pandemipåvirket 
da pasienttilbudet har vært redusert i 2020.  
 
Sykehuset har satt seg mål om at 90 % av alle nyregistrerte hendelser skal saksbehandling være igangsatt 
innen 7 dager. Effekten man ønsker å oppnå er rask oppfølging og oppstart på forbedringsarbeidet. I 
tillegg har klinikken jobbet med korrekt kategorisering av hendelser i samsvar med norsk kodeverk for 
uønskede hendelser.  

 

          2.0 Alvorlige pasientrelaterte hendelser  
 
Det ble meldt 828 uønskede pasientrelaterte hendelser i 2020 i TQM Helse, et tall som har vært relativt 
stabilt over tid (Figur 1). 
 
Figur 1. Antall pasientrelaterte uønskede hendelser per år 

 
 
I 2020 er 32% av alle pasientrelaterte uønskede hendelser kategorisert innen legemidler (Figur 2). Mange 
av disse hendelsene oppdages ved dobbeltkontroll før legemiddelet administreres til pasient.  
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Figur 2 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser 2020 per kategori  

 

Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) har siden mai 2019 gjort en systematisk gjennomgang av alle hendelser 
som er kategorisert som alvorlig/betydelig eller katastrofal/død. Den siste kategorien er det ikke meldte 
hendelser på siden 2013.  

I sin gjennomgang av hendelser gjør PSU en vurdering av alvorlighetsgraden som er satt, iverksatte tiltak 
og om det bør iverksettes ytterligere tiltak. Videre vurderer PSU om hendelsen har læringsverdi for 
virksomheten og om den har publiserings- og læringsverdi eksternt. De hendelsene som har publiserings- 
og læringsverdi eksternt, publiseres sammen med statistikk over uønskede hendelser på Sunnaas.no. Et 
utvalg av hendelser som vurderes som alvorlig/betydelig blir drøftet i klinikkledermøtene hver 14. dag. 

Av de 828 pasientrelaterte hendelsene som ble meldt i forbedringssystemet TQM Helse, ble 20 hendelser 
behandlet av PSU og vurdert som alvorlige/betydelige pasienthendelser (figur 3). Hendelsene med stor 
læringsverdi blir orientert om i sentralt kvalitetsutvalg  
 
 

 Figur 3 Antall hendelser som ble vurdert som alvorlige/betydelig av PSU per år 

 
 
I 2020 ble 11 hendelser i kategorien legemiddel og blod vurdert som alvorlig/betydelig av PSU. De øvrige 
hendelsene er meldt innenfor ulike kategorier som vist i figur 4. Hver hendelse er kommentert mer 
detaljert i tabell 2, kapittel 2.1.  
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Figur 4 Uønskede hendelser vurdert som alvorlig betydelig av PSU 

 
 

Kategorisering av betydelig/alvorlige pasienthendelser siste 3 år er vist i tabell 1.  
 
Tabell 1 Betydelig/alvorlige pasienthendelser siste 3 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 i 2020, samt hva som er planlagt publisert  

 Tabell 2 Oppsummering fra PSU:  

Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Publiserte 
hendelser 

Fallskader  2 fallskader – ulikt skadeomfang: 
- Fall uten tilsyn på bad. Bruddskader 

bekken. Innleggelser sykehus. 
Tilleggsbehandling. 

- Fall fra rullestol med tilsyn, slo 
hodet. Tilsyn lege og hyppig tilsyn 
natt. 

 
Pasienter risikoscreenes. Ved risiko 
større enn 2 skal det iverksettes 
fallforebyggende tiltak etter 
retningslinje. Ansatte i tverrfaglige team 
og pasient/pårørende skal gjøres 
oppmerksomme på dette.  
 
Når det er rekvirert «en til en» – 
fastvakt skal personalet følge gjeldende 
retningslinjer  

I etterkant av hendelsene har det 
vært gjennomgang av rutiner 
vedrørende oppfølging av pasienter 
med fallfare, samt vurdering av 
hvordan disse følges opp i praksis. 
 
Implementering av nye rutiner og 
påminnelser om eksisterende gjøres 
på alle fagdager. 
 
Oppfriskning av kunnskap om 
forflytningsteknikk er satt i gang. 
 
Rutine om nivå for oppfølging av 
pasienter med ervervede 
hjerneskader er revidert og formidlet 
til ansatte. 
 

Ja 
 

0 2 4 6 8 10 12

8. Medisinsk / teknisk utstyr

5. Dokumentasjon / informasjon

4. Fall og uhell

1. Pasientadministrasjon / samhandling

3. Behandling og pleie

7. Legemidler og blod

Antall uønskede hendelser vurdert som 
alvorlig/betydelig av PSU

 
2018 2019 2020 

Sår 1 3 0 

Annet 1 3 4 

Behandling og pleie 0 0 3 

Fall 6 6 2 

Legemidler 2 4 11 

Total 10 16 20 
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Behandling 
og pleie 

1 trykksår 
1 bytte av PEG 
1 hendelse der pasient motsetter seg 
kveldsstell.  
- Gjennomgang av forankring i 

behandlingsplan.  
- Oppfølging i avdeling i etterkant 

med Klinisk Etisk Komitè, da 
personalet opplever å stå i etisk 
dilemma mellom overtalelse og 
tvang. 

  

Trykksår 
Pasient med ryggmargskade re-
innlegges fra annet sykehus. Det 
oppdages at pasient har pådratt seg 
ett trykksår grad 2 og ett trykksår 
grad 1 under opphold annet sykehus. 
Behandlingsplan var oppdatert med 
regime for snuing og pasient 
informerte annet sykehus om fare for 
trykksår. 
 
I etterkant av hendelse er det etablert 
sjekkliste for observasjon av pasienter 
med ryggmargskade som skal sendes 
med pasient med ryggmargskade. 
Aktuell avdeling ved annet sykehus er 
kontaktet og informert om hendelse. 
Bedt om at avdeling kontakter 
Sunnaas ved spørsmål rundt 
behandling av pasienter med 
ryggmargskade. 
 
Bytte av PEG 
Skifte av PEG på pasient – utført av 
sykepleier i henhold til praksis. 
Hyppig observasjon av pasienten 
etter prosedyren. Pasienten 
smertepåvirket kort tid etter 
prosedyren. Pasienten tilses av lege 
og undersøkes klinisk og med 
gjennomlysning. Mistanke om 
sjelden, men alvorlig komplikasjon. 
Pasient innlagt akuttsykehus. Tilbake 
til Sunnaas etter behandling. 
Pårørende informert og ivaretatt. 
 
I etterkant av hendelse utføres en 
hendelsesgjennomgang med 
involverte ansatte for å finne 
bakenforliggende årsak. Flere 
forbedringsområder identifiseres, og 
tiltaksplan er utarbeidet og følges 
opp. Hendelsen har læringsverdi for 
sykehuset og akuttsykehus. 

Planlagt 
publisert 
temamelding  

Legemiddel 11 legemiddelhendelse: 

 Samstemming  

 Mangelfull kontroll av pasientens 
egne medisiner  

 Medikament gitt som ikke var 
forordnet.  

 Pasient administrerte medikament 
selv, avdekket behov for utlevering 
av medikamenter.  

 Feilmedisinering 

 Manglende dobbeltkontroll 

Samstemming 
Foretakets retningslinje beskriver at 
opptak av legemiddelanamnese og 
samstemming av legemiddelliste skal 
starte når pasienten ankommer 
sykehuset. 
 
Fagdirektør og provisor er orientert 
for å følge opp retningslinjer og 
prosedyrer. Medisinsk fagsjef og 
leder for legene skal sikre systematisk 
opplæring. 
 
Samstemming av legemiddellister 
følges opp ved punktvise målinger og 

Ja  
 
Planlagt 
ytterligere 
publisert 
temamelding 
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tertialvise rapporteringer. 
Dokumentasjon på at 
legemiddellisten er samstemt gjøres i 
elektronisk kurve, MetaVision. 
Punktmålinger og rapportering er 
intensivert til månedlig  

Annet  4 hendelser:  
- Medisinsk teknisk utstyr 
- Dokumentasjon/informasjon 
- Pasientadministrasjon/samhandling   

 Planlagt 
publisert som 
temamelding 

  

2.2. Øvelser og undervisning 

 
Den 17.september ble den internasjonale pasientsikkerhetsdagen 2020 markert på Sunnaas 
Sykehus HF. Hovedbudskapet var markering av helsearbeidernes sikkerhet som avgjørende for 
god pasientsikkerhet. Områder som risikokartlegging, kartlegging av ernæringsstatus, basale 
smitteverntiltak, meldekultur og åpenhet om hendelser som skjer hos oss var tema for dagen. 
Markeringer som «Falldag» og «Stopp trykksårdag» har ytterligere rettet oppmerksomheten mot 
risikoscreening og den videre oppfølgingen med tiltak i behandlingsplan for pasienter med risiko 
på ett eller flere av områdene.  
 
Videre pågår det prosjekter for å forebygge fall (Vital-prosjektet»), «Nimble» et verktøy som 
sikrer etterlevelse av risikoscreening, og et prosjekt for å forebygge trykkskade ved hjelp av 
sårkamera for egenundersøkelse av trykkutsatte områder. Det er iverksatt oppfriskningskurs i 
kunnskap om forflytningsteknikk og obligatorisk vedlikeholdskurs i legemiddelhåndtering for 
sykepleiere. Punktvise målinger av andelen pasienter som har fått samstemt legemiddellistene 
med tilbakerapportering til klinikk er et eksempel på tiltak for å sikre korrekt ordinering og 
begrensning av legemiddelfeil.  
 

2.3. Intern og ekstern rapportering  
20 hendelser er meldt som alvorlige/betydelig hendelser i 2020. Av disse er 2 temameldinger publisert 
og 3 under publisering. Ingen hendelser er meldt til Helsetilsynet i 2020. 

 

3.0 Alvorlige medarbeiderrelaterte hendelser  

 
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 noe ned det siste 
året, fra 393 i 2019 til 353 i 2020 
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Figur. Antall medarbeiderrelaterte/HMS-hendelser totalt siste tre år 
 

 
Hendelsene er kategorisert i underkategorier, og de fleste hendelsene i 2020 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. Årsaken til dette er ikke kjent, men 
foretaket jobber kontinuerlig og systematisk med å forbedre meldekulturen. 
 
Det ble ikke meldt noen medarbeiderrelaterte hendelser som var kategorisert som katastrofale i 2020. 
Denne analysen tar derfor for seg hendelser som er kategorisert som alvorlige/betydelige, samt hendelser 
som er kategorisert som skade på ansatt. Det er meldt 17 hendelser kategorisert som alvorlige/betydelige 
medarbeiderrelaterte hendelser, noe som er en markant nedgang i forhold til tidligere år. 

 

 
 

Figur. Antall medarbeiderrelaterte hendelser kategorisert som alvorlig/betydelig 

 
De 17 medarbeiderrelaterte hendelsene kategorisert som alvorlig/betydelig er 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 legemidler og 
informasjonssikkerhet/personvern. Disse er nærmere beskrevet under pasientrelaterte hendelser og drift. 
Under smitte ligger det 3 hendelser relatert til brudd på prosedyrer. Det er en trusselhendelse som også 
er meldt som personalskade. 
 
I oversikten over er det ingen hendelser som er kategorisert som skade på ansatt, men alle hendelser hvor 
det er opprettet personalskadeskjema regnes som alvorlige hendelser. Det er utarbeidet en oversikt (kap. 
3.1) 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: 
 
Tabell 3 Oversikt over hendelser med registrert personalskadeskjema: 

Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Rapportert til 
NAV 

Status 
saksbehandling 
pr. 09.02.21 

Trusler/vold/ 
utagerende 
adferd 

1. Pasient utviser ukritisk 
seksuell adferd. 
Utagerende tilnærming 
mot ansatt. Hendelse 
medførte fravær. 

Ansatt ivaretatt i henhold til 
retningslinje. Retningslinje for 
vold og trusler om vold 
gjennomgått på 
avdelingsmøte. 

Ja Under 
behandling 

2. Truende adferd fra 
pårørende.  

Tiltaksbehandling ikke 
påbegynt 

Nei Saksbehandling 
ikke startet 

3. Utilbørlig opptreden fra 
pasient 

Tilbakemelding gitt til pasient Nei Lukket 

4. Utagering og trussel 
om vold fra pasient.  

Tema om agiterte pasienter 
tas opp i avdelingen så raskt 
det lar seg gjøre. 
Gjennomgang av prosedyre 
vold og trusler gjennomgås. 
Gjennomgang av aktuelle 
situasjon med den ansatte. 

Nei Under 
behandling 

0 2 4 6 8 10 12 14

Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø

Kompetanse/opplæring

Psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø

Skade på ansatt

Smitte

Trusler/vold/utagerende atferd

Alvorlige hendelser kategorisert
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Tema for hele avdelingen, 
debrief for involverte. 

Stikk/kutt/ 
smitte 
 

1. Ansatt stikker seg på 
brukt sprøyte. 

Fulgt prosedyre «øyeblikkelig 
hjelp og oppfølging». 
Strakstiltak: Gul boks satt på 
rom. 

Nei Under 
behandling 

2. Ansatt smittet med 
Covid-19 i forbindelse 
med arbeidsplassen. 
Hendelse medførte 
fravær. 

Isolering. Gjennomføring av 
smittevernrutiner 

Ja Lukket 

Fall  
Muskel-/ 
skjelett-/  
løfteskade 

1. Ansatt får klemt 
hånden/dunket borti 
stol, ved forflytning av 
pasient 

Forflytninger diskutert i 
sykepleiergruppa 

Nei Lukket 

2. Ansatt på sykkel påkjørt 
av bil på vei fra jobb. 
Skadet hode, skuldre og 
knær. Hendelse 
medførte fravær. 

Ansatt kjørt til legevakt Nei Tiltaksbehandling 
ikke startet. 

3. Takplate i metall ramler 
ned fra tak. Ansatt 
truffet i kne. 

Montering av aksesspunkter 
utført av ekstern leverandør -   
skal sjekkes. 

? 
Nei 

Under 
behandling 

4. Skade i tommel ifm 
hjelp med påkledning. 

Tiltaksbehandling ikke 
påbegynt. 

Ja Under 
behandling 

5. Ansatt kolliderer med 
elg på vei hjem fra 
jobb.   

Ansatt følges opp av fastlege Ja Lukket 

6. Ansatt får smerter i 
håndledd ved 
forflytning 

Tilsyn av vakthavende lege Nei Under 
behandling 

7. Fall på sykkel etter 
skrens i grus utenfor 
sykehuset. Hendelse 
medførte fravær. 

Behov for feiing tatt opp med 
tjenesteyter 

Nei Lukket 

8. Ansatt får 
øre/hørselskade ved 
tilfeldig forbipassering 
anleggsarbeid. 
Hendelse medførte 
fravær. 

Ansatt følges opp av ørelege 
og fastlege. 

Ja Lukket 

9. Ansatt får smerter i 
bryst/rygg etter 
forflytning. 

Etterstrebe riktig 
forflytningsteknikk og gode 
ergonomiske arbeidsforhold. 
Kommuniser ivaretakelse av 
egen helse med ansatte 

Nei Lukket 

10. Ansatt får smerter i 
rygg etter forflytning. 
Hendelse medførte 
fravær. 

Det er lagt til rette for 
ytterligere forflytningskurs. 
Det er informert om at alle 
må sikre medhjelpers 
trygghet i forflytning. 

Nei Lukket 

Psykososiale 
forhold 

1. Ansatt melder 
uheldige psykososiale 
forhold i 
arbeidsmiljøet 

Hendelse håndtert som 
personalsak 

Nei Lukket 

 
 



Side 12 av 16 

 

12 

 

3.2. Øvelser og undervisning 

Vold, trusler og utagerende adferd 
Foretaket har inkludert e-læringskurset «Introduksjon til forebygging og mestring av aggresjon og vold» i 
sjekklisten for nyansatte. 
Temaet vold og trusler har hatt 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. I april 2019 ble det gjennomført internrevisjon av risikovurdering 
av vold og trusler. 
 
Alle avdelinger/enheter skal i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A, gjennomføre eller 
oppdatere risikovurdering av vold og trusler. Vold og trusselhendelser 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 akuttfunksjoner. Selv om sykehuset har en 
lav forekomst av alvorlige vold og trusselhendelser, er det viktig med et systematisk og kontinuerlig fokus 
på forebygging. Det vil i 2021 være behov for en gjennomgang av kravene til risikovurdering og hvordan 
avdelingene kan gjennomføre dette på en hensiktsmessig måte. 
 
Fall, muskel-/skjelett-/løfteskader 
Det hyppigst nevnte tiltaket er behandling hos lege eller annen behandler. I tillegg kommer opplæring i 
forflytning. Det var planlagt en internrevisjon på tema opplæring i forflytningskunnskap i 2020. Denne ble 
avlyst pga pandemien. Det er fremdeles behov for å se på systemet for opplæring av ansatte på dette 
området og etterlevelse av rutine. 
 
Kompetanse/opplæring 
Det er meldt henholdsvis 13 hendelser under denne kategorien. Tiltak omhandler gjennomgang av 
prosedyrer, påminnelser om rutiner og samtale med ansatte som gjør feil.  
 
Stikk/kutt/smitte 
Tiltak omhandler gjennomgang av rutiner, samt sikre at smittevernprosedyrer er 
gjennomført. Det er enkelte tilbakemeldinger om at det er behov for revisjon av rutinen for å 
forenkle og tydeliggjøre. 
 
Brannvern og HLR 
Det er gjennomført årlig obligatorisk opplæring i HLR og brannvern. Deltakelsesprosent lå på 
ca. 50 % til tross for god planlegging og gjennomføring, og det er viktig at økt deltakelse har 
fokus i 2021.  
 
Øvelser i Beredskapsutvalget 
Det er gjennomført øvelser innen IKT, bruk av satellitt-telefon, og CIM-varsling. I tillegg har 
pandemien medført reell krisehåndtering som er blitt evaluert, og tiltak for forbedring er 
iverksatt/planlagt for 2021.  
 

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. Det er i 2020 jobbet spesielt med riktig kategorisering 
av alvorlighetsgrad. Dette kan være en årsak til at mange færre hendelser er kategorisert som 
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alvorlig/betydelig. Det påpekes at det fremdeles er en andel som ikke kategoriseres med alvorlighetsgrad. 
Av medarbeiderrelaterte hendelser er 40% ikke kategorisert med alvorlighetsgrad. 
 
Alle hendelser som er kategorisert som personskade, rapporteres automatisk til HMS-rådgiver, som 
melder disse videre til bedriftshelsetjenesten for registrering på den enkelte ansatte ved behov. I tillegg er 
medarbeiderrelaterte hendelser fast sak på møter i HMS-forum hvert tertial. 
 
Det er meldt 16 medarbeiderrelaterte hendelser med skade i TQM. Av disse er det meldt at 5 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.  
 

4.0 Alvorlige driftsrelaterte hendelser   

Totalt sett er antall meldte driftsrelaterte hendelser uavhengig av alvorlighetsgrad gått ned det siste året, 
fra 391 i 2019 til 265 i 2020. Av de 265 meldte hendelsene var 21 kategorisert som alvorlig.  

 

4.1. Utviklingstendens og forbedringstiltak  

Det er ikke meldt noen katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2020.  
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget vurderer fortløpende uønskede beredskapshendelser i sine møter.  
Det gjennomføres pasientsikkerhetsvisitter ved alle enheter som tilbyr pasientrelaterte tjenester. Mange 
av forbedringsområdene gjelder drift, og oppfølging dokumenteres i TQM Helse. 
Når forbedringer blir meldt i TQM blir de ofte kategorisert på både pasientrelatert og 
driftsrelatert/administrasjonsrutiner.  
 

 

 
Det er meldt 21 alvorlige driftsrelaterte hendelser i TQM Helse i 2020  

 
Medarbeiderrelatert/HMS-hendelse 
Ikke fulgt retningslinjer isolasjon i forbindelse med Covid-19. Det er sikret at ansatte kjenner 
smittevernsrutiner. 
 
Transport, logistikk og portørtjeneste 
Tap av bagasje. Leder går gjennom rutiner for post og pakker. 
 
Næringsmidler og mat håndtering. 



Side 14 av 16 

 

14 

 

Kantine bygg F. Smittevern kan ikke ivaretas, tett og lang kø. Det er endret på faste spisetider for ansatte 
og pasienter for å unngå opphopning.  
 
Bygninger og tilhørende anlegg 
Driftsrelatert/teknisk drift. Strømbrudd. Gjort tiltak ved å sette inn nytt nødstrømsaggregat  
Driftsrelatert/brannvern. Feilmerking i branntavle er utbedret. 

 
Medisinsk teknisk utstyr  
Det er ikke meldt alvorlige hendelser vedrørende medisinsk teknisk utstyr i 2020  
 
Informasjonssikkerhet og personvern 
Det er meldt inn totalt 10 hendelser som er vurdert som alvorlige av ISL/PVO innen 
informasjonssikkerhet, IKT og personvern i 2020. Noen er flyttet fra ukategorisert og moderat 
alvorlighetsgrad. Hendelsene er fordelt det på tre hovedområder: 
 
1. Brukerfeil (5 hendelser) 

- Sengepostliste med navn og fødselsnummer er funnet på gulvet i fellesareal 
- Brukerfeil på Join, medførte at en pårørende hørte sensitive pasientopplysninger. Tiltak er egne 

superbrukere, og opplæring.  
- Journalnotat inneholdt viktige opplysninger på feil pasient. 
- Lister med pasientopplysninger funnet i lommer på arbeidstøy levert inn til vaskerileverandør. 

Dette er rapportert ved to anledninger (som alvorlig og moderat alvorlig hendelse i januar og 
april). Ingen tiltak i januar, men i april ble ansatte påminnet om at de skulle sjekke lommer før de 
skiftet.  

 
Tiltak iverksatt: Sørge for etterlevelse av rutiner blant ansatte. Viktig at det ansatte årlig gjennomfører e-
kurset innen personvern og informasjonssikkerhet (PIIP). Grundig opplæring og etterlevelse av rutiner vil 
medføre at brukerfeil kan holdes til et minimum, selv om det aldri kan unngås helt.  
  
2. Sikkerhetskultur og brudd på rutiner (3 hendelser):  

- To tilfeller av ulåst pc, med åpen dør. I det ene tilfelle står Dips åpen, noe som innebærer mulig 
brudd på konfidensialitet og integritet. I det andre tilfellet er også beredskapstelefon lagt igjen på 
pulten. Det meldes om at dette er gjentakende hendelser. 

- Ansatte som klikket på link med stort skadepotensiale. Tiltak om bevisstgjøring ble spesifikt rettet 
mot to ansatte.  

 
Tiltak iverksatt: Det jobbes kontinuerlig med sikkerhetskultur på foretaket, og det har vært særskilt fokus 
på sikkerhetskultur i sikkerhetsmåneden i 2020. Kun 42 % har gjennomført obligatorisk kurs innen 
personvern og informasjonssikkerhet (PiiP), dette må det jobbes aktivt med for å få opp deltakelse i 2021. 
 
3. Tekniske feil (2 hendelser) 

- Ett høreapparat ble koblet direkte på teleslyngesystemet og all lyd som kom derfra. 
- Det er mulig å kopiere innhold/deler fra en pasientjournal i SOMA ut i åpen sone til Word 

 
Tiltak iverksatt: Tekniske feil er meldt til Sykehuspartner. 

 
Sikkerhet og beredskap  
Det er meldt inn 3 alvorlige hendelser i 2020 som knytter seg til sikkerhet og beredskap. Dette gjelder to 
brudd på skallsikring og en forsvunnet pasient, og en som gjelder informasjonssikkerhet. Ivaretatt under 
pasientrelatert. For de tre alvorlige hendelsene, er rutiner gjennomgått og forbedret slik at sannsynlighet 
for gjentakelse er redusert.  
 

 
IKT  
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Ingen alvorlige hendelser meldt lokalt. 
 
Sykehuspartner – drift av fellesregionale tjenester og infrastruktur (SIKT)  
Totalt 24 kritiske hendelser registrert: 1A hendelser 5, 2A hendelser 19.  
Ingen av disse har ført til alvorlige komplikasjoner for pasienter, ansatte eller omdømme i Sunnaas 
sykehus. 

 

4.2. Undervisning og opplæring  

Beredskaps- og sikkerhetsutvalget vurderer forløpende relevante uønskede hendelser, saksbehandling og 
oppfølging. Tidligere har eksterne tilsyn 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 videre av driftsrelaterte hendelser i 2020 
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Appendix 

 
 

  
 Katastrofal/Død   

    Pasient - svært alvorlig, død p.g.a. behandling 

    Ansatt (svært alvorlig) 

    Ytre miljø - luft, avløp, grunn (svært alvorlig) 

    Kostnader (svært alvorlig) 

    Tjenestetilbud (svært alvorlig) 

Alvorlig/Betydelig   

    Pasient - betydelig utredning eller funksjonstap 

    Ansatt - betydelig 

    Ytre miljø - luft, avløp, grunn (betydelig) 

    Kostnader - betydelig 

    Tjenestetilbud - betydelig 

Moderat   

    Pasient - krever beh.tiltak eller oppfølging 

    Ansatt - krever beh.tiltak eller oppfølging 

    Ytre miljø - krever tiltak 

    Kostnader - krever tiltak 

    Tjenestetilbud - krever tiltak 

Mindre alvorlig   

    Pasient - forbigående negativ helseeffekt/-skade 

    Ansatt (mindre alvorlig) 

    Ytre miljø - luft, avløp, grunn (mindre alvorlig) 

    Kostnader (mindre alvorlig) 

    Tjenestetilbud (mindre alvorlig) 

Ubetydelig/Ingen   

    Pasient - ingen observerbar eller antatt skade 

    Ansatt  

    Ytre miljø - luft, avløp, grunn 

    Kostnader 

    Tjenestetilbud 


