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Dette er oss

• 81 senger

• 10 poliklinikker

• 285 årsverk 

• 7000 innleggelser

• 26 000 polikliniske 

konsultasjoner



Hva var problemet i Medisinsk avdeling?

• Få meldinger fra legetjenesten

• Lite systematisk læring i organisasjonen 
– fokus på individuelle feil/avvik, mindre systemtenkning og forbedring

• Avdelingen skåret dårlig på enkelte nasjonale kvalitetsparametere

• Hendelser behandlet i sykepleiergruppen som burde involvere leger også

• Lite systematisk samhandling mellom lege- og sykepleiergruppene

• Avdelingssjefen satt alene og ferdigbehandlet hendelser fra legegruppa

• Erkjennelse av viktigheten av å ha egne gode systemer som ikke er 
«pålagt» oss fra andre, er nødvendig for å lage seg gode rutiner for et 
systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid



Riksrevisjonen

• Helseforetakene utnytter i liten grad 
informasjonen fra avviksmeldingene for å 
identifisere risikoområder og 
forbedringsmuligheter:
– Helseforetakene bruker i liten grad 

informasjonen fra uønskede hendelser på en 
systematisk måte i det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet



Tiltak

• Økt fokus på meldekultur, spesielt i legegruppa

• Gjennomgang av alle dødsfall på morgenmøte

• Kvalitetsteam bestående av erfaren overlege og 
kvalitetskontroller  som saksbehandler for avdelingssjefen

• Opprettelse av kvalitetsgrupper på alle sengeposter, inkl. 
akuttmottak og intensiv





Hvilke erfaringer gjorde vi oss?
• Det nytter å ha fokus på meldekultur!
• Må ha system for å håndtere «uhensiktsmessige» meldinger og kontinuerlig opplæring 

i hva som skal meldes
• Vanskelig å ikke ta meldinger personlig, viktig å ha fokus på systemlæring/systemfeil

• Møtene i kvalitetsgruppene ble en god møteplass, der det fungerte fikk man en arena 
for å ta opp andre ting også

• Vanskelig å sette av tid til og følge opp kvalitetsgruppene, spesielt for 
seksjonsoverlegene

• Meldinger ut av egen avdeling ikke så lett å behandle (tar i hvertfall tid)
• Kvalitetsteamet bør være mer tverrfaglig





Revidert tiltak

• Fortsatt fokus på meldekultur, både i legegruppa og og
sykepleiergruppa

• Gjennomgang av alle dødsfall på morgenmøte
– I tillegg ny sjekkliste fra oktober 2018

• Tverrfaglig kvalitetsteam



Kvalitetsteam

• Består av kvalitetskontroller, lege og sykepleier

• Møtes en fast dag hver uke. 

• Kvalitetsteamet skal gjennomgå aktuelle hendelser med 
avdelingssjef/avdelingsoverlege månedlig. 

• Det skal være regelmessige møtepunkter med legegruppen og 
sykepleiergruppen, spesielt seksjonsoverleger og avdelingssykepleiere. I 
utgangspunktet bør det være møter med avdelingssykepleierne hver 
14. dag + ved behov. 

• Kvalitetsteamet orienterer ledermøtet regelmessig. Det skal settes av 
tid på hvert ledermøte til dette. 



Tilnærming

• Hva skjedde?

• Hvorfor skjedde det?

• Hva skal til for at det ikke 
skjer igjen?



Hvordan sikre læring?

• Undervisning for legene etter morgenmøte

• Uønskede hendelser som fast punkt på avdelingas ledermøter 
og overlegemøter

• Informasjon og undervisning til sykepleiere, helgeskriv og 
annet

• Begrenset årsaksanalyse etter alvorlige hendelser

• Ikke lukke hendelsen for tidlig; HAR VI GJORT TILSTREKKELIG 
FOR AT DETTE IKKE SKAL SKJE PÅ NYTT?



Begrenset årsaksanalyser

• Ved de mest alvorlige hendelsene

• Samtaler med involvert helsepersonell

• Gir mer eierskap til prosessen av involvert 
helsepersonell 

• Får frem flere nyanser i hendelsen

• Får ofte gode forslag til 
tiltak/forbedringsområder

• Bidrar til åpenhetskultur





Forbedringer etter meldte uønskede hendelser

• Endring i arbeidsplan for overleger, LIS 2/3 og LIS 1  
• Endring av prosedyre «Samarbeidsrutiner mellom divisjon Gjøvik og psykisk helsevern (DPS 

Gjøvik og Reinsvoll) for pasienter med behov for styrket bemanning» 
• Utarbeidet ny prosedyre for leverbiopsi
• Utarbeidet funksjonsbeskrivelser på primærvakt og sekundærvakt 
• Utarbeidet krisehåndteringsplan til bruk ved §3-3a meldinger
• Utarbeidet forenklet journal til bruk ved overflyttingspasienter 
• Utarbeidet nye retningslinjer for å sikre at inneliggende pasienter som skal til poliklinikk 

etter utreise blir fanget opp
• Sjekkliste for invasive lungeprosedyrer
• Mobilnummer til spl på post lagret på legenes vakttelefon for raskere kontakt med spl ved 

for eksempel forsinkelse av kveldsvisitt
• Egen telemetri på slagenheten



Antall uønskede 
hendelser meldt fra 
legetjenesten i de 
medisinske avdelingene 
i SI april til august 2018



Forutsetninger for å lykkes
• Ledelsesforankring

• Involvering av utøvende 
helsepersonell

• Åpenhetskultur 

• Troverdighet og fortrolighet

• Riktige rammebetingelser

• Sette seg klare mål for 
kvalitetsforbedring

• Erkjenne samtidighetskonflikt

• Fra individsyn til systemsyn



Oppsummering

• Systematisk arbeid for å etablere god melde- og åpenhetskultur
– Det nytter!

• Behandling av uønskede hendelser i tverrfaglig team
– Mer læring!

• Begrenset årsaksanalyse av alvorlige hendelser
– Bedre innsikt og bedre tiltaksplaner


