
 

 
 
 
 
 

Analyse av 

alvorlige uønskede hendelser 

2021 

Sunnaas sykehus HF  
 

 

 
 

Utarbeidet av: 
Kvalitet og pasientsikkerhet, personal- og virksomhetsstyring, eiendom og teknisk drift 
 
Ferdigstilt: 31.01.2022 

Presenteres for: 

 Klinikkledelsen 

 AMU  

 Sikkerhet og beredskaps forum 

 Sentralt kvalitetsutvalg (SKU)  

 Foretaksledelsen og styret i Sunnaas sykehus HF 

 



Side 2 av 10 

 

2 

 

 

Innhold 
Innledning ...............................................................................................................................................3 

2.0 Oversikt over uønskede hendelser 2021 ...........................................................................................4 

2.1. Alvorlige/betydelige hendelser 2021 ..............................................................................................5 

2.1.1 Pasienthendelser ............................................................................................................6 

2.1.2 HMS-hendelser ..............................................................................................................6 

2.1.3 Drift hendelser ...............................................................................................................6 

2.1.4 Oversikt over alle alvorlig/betydelig hendelser 2021 ....................................................7 

2.2. Læring og forbedring - øvelser og undervisning .............................................................................8 

2.2.1 Pasientrelatert ................................................................................................................8 

2.2.2 HMS-relatert ..................................................................................................................9 

2.2.3 Driftsrelatert ...................................................................................................................9 

2.4. Oppsummering ................................................................................................................................9 

Appendix – definisjon alvorlighetsgrad ...............................................................................................10 

 

 
  



Side 3 av 10 

 

3 

 

Innledning  

 
Forbedring forutsetter en kultur preget av åpenhet, hvor feil og uønskede hendelser anses som en kilde til 
læring og forbedring. Ledere bør være i tett dialog med sine ansatte og etterstrebe dialog og «rask 
saksbehandling», slik at medarbeidere erfarer at det nytter å si ifra om uønskede hendelser samt bidra 
med forbedringsforslag. Forbedring fordrer tett oppfølging og konstant oppmerksomhet for å 
opprettholde resultater.  
 
Gjennomføring av analysen gjøres i tråd med kvalitetssystemets CARF anbefalte standard 1.H.11,   
samt anbefalinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten - § 8 plikten til 
å evaluere meldinger om avvik. Analysen svarer også opp riksrevisjonens anbefalinger når det gjelder 
læring av meldte hendelser  
 
Sykehuset skal ha oversikt over bakenforliggende årsaker til at alvorlige og kritiske hendelser oppstår. Ved 
å finne rotårsakene, kan man  iverksette hensiktsmessige tiltak for å forhindre at tilsvarende skjer igjen. 
Læringsverdien av de alvorlige hendelsene skal sykehuset  bruke til undervisning og trening av personalet.  
 
 
Anbefalt standard i CARF-manual 1 H 11 

  
 
 
Analysen gir oversikt over de alvorlige pasientrelaterte hendelsene, alvorlig medarbeiderrelaterte og 
alvorlige driftsrelaterte hendelser som er rapportert i meldesystemet TQM Helse.  
Kategorisering av alvorlighet er gjennomført av ledere som en del av saksbehandlingen.  
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  2.0 Oversikt over uønskede hendelser 2021 

  
Av totalt 1039 meldte hendelser i forbedringssystemet TQM Helse i 2021, var 596 av disse uønskede 
pasientrelaterte hendelser. Det ble meldt 394 HMS-hendelser, og 224 hendelser innenfor drift/system 
(Figur 1). Det er en nedgang i antall meldte hendelser sammenlignet med tidligere år. Uvisst årsak om det 
er pandemi har påvirket meldekulturen.  
 

 
  

Figur 1 Totalt antall uønskede hendelser 2018-2021 per område 
 

Ser man på totalt antall hendelser per kategori for 2021 er flest meldte hendelser kategorisert innen 
kompetanse/opplæring, dernest legemidler (Figur 2). En god del av legemiddelhendelsene oppdages ved 
dobbeltkontroll før legemiddelet administreres til pasient. Det er ikke meldt alvorlige legemiddel-
hendelser i 2021. 

 
Figur 2 Antall uønskede hendelser 2021 per kategori 
 



Side 5 av 10 

 

5 

 

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. 2021 er det meldt fire 
hendelser totalt. Selv om sykehuset har en lav forekomst av alvorlige vold og trusselhendelser er det viktig 
med et systematisk og kontinuerlig fokus på forebygging. I 2022 planlegges innføring av kvalitetsportalen 
med en egen modul for risikovurdering. Det vil gjøre det enklere for foretaket å følge opp spesifikke krav 
om risikovurderinger. Figur 2 viser også områder det meldes få hendelser, og som kan være et 
utgangspunkt for å jobbe videre med å øke meldekulturen på disse områdene. 
 

2.1. Alvorlige/betydelige hendelser 2021  

 
Alle hendelser som meldes i forbedringssystemet bør kategoriseres etter alvorlighetsgrad i henhold til 
Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP) – se appendix s.10  
Alvorlig/betydelig hendelse defineres på Sunnaas HF, når pasienter pådrar seg skader som får eller kunne 
fått konsekvenser (gitt samme kontekst og tilsvarende sykdomsbilde) som 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 er i samsvar med regionale anbefalinger.  
 
Utviklingstendens og forbedringstiltak  

 
Det er et kontinuerlig stort fokus på arbeidet med meldekultur. De alvorligste hendelsene er blitt 
gjennomgått i klinikkledelsen. Pasientsikkerhetsutvalget har hatt økt fokus på læringsverdi på systemnivå. 
Sykehuset har etablert en kvalitetsindikator og satt mål som skal sikre at nyregistrert hendelser skal ha 
saksbehandling igangsett innen 7 dager. I tillegg har klinikkens ledere jobbet med korrekt kategorisering 
av hendelser etter veiledning fra norsk kodeverk (NOKUP)for uønskede hendelser.  

 
For 2021 sees en nedgang i antall alvorlig/betydelige hendelser på alle tre områdene – pasient, HMS og 
drift/systemrelaterte hendelser. Fra 2019 har det vært arbeidet med riktig kategorisering av alvorlighet i 
sykehuset. I avsnittene under blir omfanget av de alvorlige hendelsene beskrevet. 
 

 
 Figur 3 Antall hendelser som ble vurdert eller kategorisert som alvorlige/betydelig - vist per år 
 



Side 6 av 10 

 

6 

 

2.1.1 Pasienthendelser  

Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) har siden mai 2019 gjort en systematisk gjennomgang av alle hendelser 
som er kategorisert som alvorlig/betydelig eller katastrofal/død. De siste årene er det ikke meldt om 
hendelser i sistnevnte kategori i vår virksomhet.  

I sin gjennomgang av hendelser gjør PSU en vurdering av alvorlighetsgraden som er satt, allerede 
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 regelmessig i 
klinikkledermøtene. 

Av de 596 pasientrelaterte hendelsene som ble meldt i forbedringssystemet TQM Helse, ble 11 hendelser 
behandlet av Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) og 2 av disse ble vurdert som alvorlige/betydelige 
pasienthendelser (figur 3). Disse to hendelsene er kategorisert som fall hendelser.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4 Alvorlig/betydelige pasienthendelser per kategori siste 4 år 

 

2.1.2 HMS-hendelser  
 

Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale HMS-hendelser i 2021. Antall HMS-hendelser som er 
kategorisert som alvorlige er kraftig redusert de siste tre årene. Antatt årsak til dette er et systematisk 
fokus og satsningsområde på meldekultur og riktig kategorisering av alvorlighetsgrad de siste årene.  
 
Analysen tar for seg hendelser som er kategorisert som alvorlige/betydelige, samt personalskader som har 
medført fravær fra jobb. Etter gjennomgang av 4 hendelser kategorisert som alvorlige/betydelige, er 
alvorlighetsgrad justert på 3 av hendelsene og 1 av hendelsene behandles i denne rapporten. Det er meldt 
5 personskader som har medført fravær fra jobb i 2021. Av disse sakene er 3 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 møter i HMS-fagteam hvert tertial. 
 
Vi påpeker at det tidligere år ikke er gjort nye vurderinger på alvorlighetsgrad med justeringer slik det er 
valgt å gjøre for 2021. 
 

 
2.1.3 Drift hendelser 

 
Det er ikke meldt noen kritiske eller katastrofale driftsrelaterte hendelser i 2021, men det er meldt 
fire alvorlige uønskede driftshendelser. De fire hendelsene beskrevet i avsnitt 2.1.4. De alvorlige 
driftsrelaterte uønskede hendelsene er i hovedsak rettet mot sikkerhet og beredskap og 
informasjonssikkerhet. I beredskaps- og sikkerhetsutvalget er uønskede hendelser fast tema og 
man vurderer fortløpende uønskede beredskapshendelser i disse møtene.   

 

 
2018 2019 2020 2021 

Sår 1 3 0 0 

Annet 1 3 4 0 

Behandling og pleie 0 0 3 0 

Fall 6 6 2 2 

Legemidler 2 4 11 0 

Total 10 16 20 2 
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2.1.4 Oversikt over alle alvorlig/betydelig hendelser 2021 

 
Hendelse  Omfang  Tiltak iverksatt og effekt  Publisert 

hendelse/  
meldt til andre 
instanser 

Status saks-
behandling 

Pasienthendelse 
fall 

Fall uten tilsyn, med 
påvist brudd. 
Pasient hadde kjent 
risiko for fall, hadde 
jevnlig tilsyn og falt 
da pasient skulle 
plukke opp noe fra 
gulvet. Det er ikke 
avdekket svikt i 
rutiner i etterkant 
av hendelsen.  
 
Aktuell pasient fulgt 
opp med ytterligere 
tiltak for å unngå 
gjentakelse. 

Pasient hadde etter fallet 
smerter i affisert skulder. 
Etterhvert 
forverring/økende smerter. 
Sendt til røntgen, der det 
ble avdekket et brudd i 
skulder. Pasient returnerte 
til Sunnaas etter dette og 
fortsatt oppholdet her. 
Tiltak som er iverksatt er 
vurdert å være 
tilfredsstillende. 

Ikke 
meldepliktig 
hendelse 

Lukket 

Pasienthendelse 
fallskade  

Fall uten tilsyn på 
bad. Påvist 
hoftebrudd. 
 
Pasient med nedsatt 
innsikt og 
kommunikasjons-
vansker. Pasient 
hadde kjent risiko 
for fall og hadde 
jevnlig tilsyn.  

Pasient ble straks tilsett av 
lege. Pasient uttrykte 
smerter. 
Sendt til sykehus for 
røntgen, der det ble 
avdekket hoftebrudd 
Ytterligere tiltak iverksatt i 
forhold til pasientens 
fallrisiko og 
kommunikasjonsvansker.  

Ikke 
meldepliktig 
hendelse 

Under 
saksbehandling 

Personalskade Ansatt får 
muskelskjelettplager 
etter hendelse med 
uvøren kjøring av 
ekstern aktør ifm. 
Pasienttransport 

Tilbakemelding er gitt til 
ekstern aktør. 

Ikke meldt. 
Tilbakemelding 
til leder om 
manglende 
registrering. 

Lukket 

Personalskade Alvorlige 
bivirkninger etter 
koronavaksinasjon 

Ansatt er fulgt opp av leder 
og er tilbake på jobb. 

Meldt inn til 
Statens 
legemiddelverk, 
FHI og NAV 

Lukket 

Personalskade Ansatt får fallende 
gjenstand fra 
utstyrslager i hodet 

Ansatt er fulgt opp av leder 
og er tilbake på jobb. Utstyr 
lagres på riktig sted. 

Meldt inn til 
NAV 

Lukket 

Personalskade Ansatt får 
muskelskjelettplager 
etter feil forflytning 
av pasient. 

Påminnelse om riktig 
forflytningsteknikk til 
aktuell gruppe. 

Ikke meldt 
eksternt 

Lukket 

Personalskade Fall i trapp Ansatt er fulgt opp av leder 
og er tilbake på jobb 

Ikke meldt 
eksternt 

Under 
saksbehandling  
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HMS- Brann Ansatte var usikre 
på varslingsrutiner 
og ansvar ved utløst 
brannalarm  

Ekstravakt natt deltok på 
kurs/ opplæring om 
brannvernrutiner. 
Gjennomgang av 
varslingsrutiner 

Ikke 
meldepliktig 
hendelse 

Lukket 

Driftsrelatert Prosjektor løsnet fra 
tak når møte ble 
gjennomført. Fikk 
ikke kontakt med 
teknisk vakt 

Avdekket feil (eksternt) på 
tjenesten for telefoner til 
teknisk vakt 

Ikke 
meldepliktig 
hendelse 

Lukket 

Driftsrelatert Oppdaget at 
papirdunk for 
sikkerhetsmakulerte 
dokumenter ikke var 
låst. Kodelåsen var 
ikke lukket igjen.  
 

Satt dunken inn på et 
kontor, og kontaktet teknisk 
drift. Teknisk drift har 
jevnlig oppfølgning av 
leverandør for 
gjennomgang av rutiner 

Ikke 
meldepliktig 
hendelse 

Lukket 

Informasjonssikkerhet En medarbeider på 
regnskap mottok 
epost fra det som 
skulle vise seg å 
være svindlere. 
Svindlerne utga 
seg for å være 
økonomidirektør 
ved foretaket og ba 
om en straks 
betaling av en 
angivelig forfalt 
faktura til en 
utenlandsk 
leverandør. 

Det ble innført en rutine 
inntil videre at ingen 
ekstraordinære 
direktebetalinger i bank 
gjennomføres uten at det er 
avsjekket med 
regnskapssjef. Dersom 
anmodning om 
ekstraordinær betaling i 
bank kommer fra 
regnskapssjef, skal det 
avsjekkes med 
økonomidirektør. 
Gjennomført kurs med 
Informasjonssikkerhetsleder 

Meldt CERT 
Sykehuspartner  

Lukket 
 
 

Tabell 1 Alvorlig/betydelige pasienthendelser per kategori siste 4 år 

2.2. Læring og forbedring - øvelser og undervisning 

2.2.1 Pasientrelatert  

PSU vurderer at fallhendelsen har læringsverdi for sykehuset i forhold til pasienter med 
kommunikasjonsvansker – impressiv/ekspressiv afasi, bruk av tolk, samt legge til rette for kommunikasjon 
ved nedsatt innsikt og/eller forvirringstilstand. Forbedringsarbeid vurderes å være aktuelt i forhold til bruk 
av tilpasset kommunikasjon ved fallforebygging for pasienter. Læringseffekten er også å gi informasjon 
om, og opplæring i, fallforebyggende tiltak til pårørende, særlig der pasienten har 
kommunikasjonsvansker. 

 
Det pågår et prosjekter for å forebygge fall (Vital-prosjektet»), hvor man ser på flere løsninger. «Nimble» 
et verktøy som sikrer etterlevelse av risikoscreening, som nå er tatt i bruk i flere avdelinger, registreres 
direkte i DIPS. Det har ikke vært meldt alvorlige legemiddelhendelser men det har i 2021 vært stort fokus 
på undervisning innenfor legemiddelhåndtering. Det er gjennomført obligatorisk vedlikeholdskurs i 
legemiddelhåndtering for sykepleiere. Punktvise målinger av andelen pasienter som har fått samstemt 
legemiddellistene med tilbake rapportering til klinikk, er et eksempel på tiltak for å sikre korrekt 
ordinering og begrensning av legemiddelfeil. Høsten 2021 ble «Stopp trykksårdag» markert, der det bl.a 
ble rettet oppmerksomheten mot viktigheten av risikoscreening, og videre oppfølgingen med tiltak i 
behandlingsplan for pasienter med risiko på ett eller flere av områdene. Områder innenfor risikoscreening 
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og legemidler er områder der det kan oppstå uønskede alvorlig pasienthendelser, og sykehuset ønsker 
oppmerksomhet på at hendelser meldes dersom det oppstår, slik at sykehuset kan lære av hendelser på 
systemnivå og jobbe med kontinuerlig forbedring.  

 
2.2.2 HMS-relatert  
 
Personalskader 
Fire av personalskadene som inngår i denne analysen anses til å være uhell og forårsaket av eksterne 
forhold som ikke lett kan forebygges (fall/fallende gjenstand, bivirkninger, ekstern påvirkning). 

 
En hendelse er knyttet til forflytning. Det var planlagt en internrevisjon på tema opplæring i 
forflytningskunnskap i 2022. Det er fremdeles behov for system for opplæring av ansatte på dette 
området og etterlevelse av rutine. I 2021 er det startet en prosess på organisering av opplæring. 
 
På grunn av smittevernhensyn er det det ikke gjennomført årlige forflytningsseminar hvor medarbeidere 
får vedlikeholdsopplæring i forflytningskunnskap, de siste to årene. Opplæring av nyansatte, vikarer og 
faste ansatte skal ivaretas på avdelingene. Dagens praktisering av opplæringen medfører en dårligere 
oversikt over gjennomføring av opplæring i foretaket. 
 
 

2.2.3 Driftsrelatert  

  
I 2021 var det 4 hendelser kategorisert som alvorlig innenfor brannvern og informasjonssikkerhet. 
Beredskaps- og sikkerhetsutvalget vurderer forløpende relevante uønskede hendelser, saksbehandling og 
oppfølging.  Det er stor oppmerksomhet på at brannvern-rutiner og opplæring blir fulgt opp for ansatte. 
Tiltak etter brannhendelsen var at ekstravakter natt deltok på kurs opplæring om brannvernrutiner etter 
hendelsen. Forbedringsområde etter hendelsen er at det er innført obligatorisk deltagelse på den årlige 
opplæring om brannvernrutiner for ekstravakter som jobber nattevakter. Det har vært en gjennomgang av 
varslingsrutiner ved revidering av beredskapsplanen, og dette er et område man ser nødvending å ha 
systematiske øvelser på. Det er i gjennomført kurs for ledere med informasjonssikkerhetsleder. 
Sikkerhetsuken ble arrangert høsten 2021, med fokus på å gjennomføre digitale sikkerhetskurs for 
ansatte.  

2.4. Oppsummering  

 
Analysen for 2021 har vist at totalt antall meldte hendelser i 2021 har gått ned sammenlignet med 
tidligere år. Det blir viktig fremover med fokus på betydningen av god meldekultur også spesifikt innenfor 
kategorier det meldes mindre på ref. figur 2.  
 
Det er en reduksjon alvorlige hendelser meldt sammenlignet med tidligere år. I 2021 ble det meldt totalt 
11 alvorlige hendelser mot 58 alvorlige hendelser i 2020. Noe av årsaken til nedgangen kan være arbeidet 
med riktig kategorisering av alvorlighet og systematisk forbedringsarbeid i sentrale fora. Lederinvolvering 
og oppfølging av uønskede hendelser er viktige faktorer for å få dette til. Alvorlige hendelser blir diskutert 
på alle ledermøter. 
 
Alvorlige hendelser i 2021 har vist behov for systematisk øvelser på brannvarsling og kunnskap om 
informasjonssikkerhet for å kunne håndterer dataangrep i tiden fremover. Det er derfor viktig i 2022 å 
rette tiltak mot beredskaps øvelser innenfor brannvern og informasjonssikkerhet.  
 
I 2022 innføres nytt avviks- og forbedringssystem. Ved innføring av nytt system vil det i opplæringen også 
blir fokusert på meldekultur, åpenhet og læring. I det nye systemet er det gjort forbedringer med 
obligatorisk kategorisering av alvorlighetsgrad samt en tydeliggjøring av kriterier for alvorlighetsgrad, Det 
er også lagt inn som veiledende tekst fra norsk kodeverk som forklaring til alle kategoriene. I tillegg er det 
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utarbeidet enklere skjema for utfylling av personalskader. Det vil også blir mulig å koble HMS hendelser 
opp mot pasients hendelser når de er sammenfallende.  

 

Appendix – definisjon alvorlighetsgrad 

 
  
 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 


