
 
 
 

Pasientsikkerhet og kvalitet, Helse, miljø 
og sikkerhet – flere gjensidige 
avhengigheter? 
 

1. Bakgrunn  
Forskning og praksis viser at arbeidsmiljø- og organisasjonskultur påvirker pasientsikkerhet 
og kvalitet, samtidig som at svikt i pasientsikkerhet og kvalitet påvirker trivsel, arbeidsglede 
og psykisk helse. Uønskede hendelser påvirker og gir konsekvenser både i en ansatt- og i en 
pasientdimensjon. 

Det er et uttalt politisk og medisinskfaglig mål at pasient- og 
kvalitetssikkerhetsarbeid skal være en integrert del av helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeidet. Selv om pasientsikkerhet og 
kvalitet og helse, miljø og sikkerhet følger ulike sett med 
lovverk, har de som fag mange likhetstrekk og paralleller med 
hverandre, med den felles overordnete hensikten: Å beskytte 
liv og helse.  

Basert på et mandat datert 24.mai 2016 ble det opprettet en 
arbeidsgruppe som skal, i tråd med sykehusets Strategiske plan 
2013 – 2018 og Handlingsplan 2016, bidra til å utvikle «en plan 
for sykehuset som skal tydeliggjøre konkrete arbeidsmål og 
aktiviteter som vil understøtte en mer integrert satsning på 
pasientsikkerhet og kvalitet og helse-, miljø- og sikkerhet». 
 
 

2. Formål  
Arbeidsgruppen skal jobbe mot «satsninger og tiltak slik at 
sykehuset bedrer samlet resultatoppnåelse i krysningspunktet 
pasientsikkerhet og kvalitet og helse-, miljø- og sikkerhet.  

Gjennom gruppens arbeid og videre implementering skal det: 
- utvikles større oppmerksomhet og kunnskap på feltet 
- vurderes organisatoriske tilpasninger 
- legges til rette for forbedring og læring på individ og 

organisasjonsnivå». 
 
Arbeidet skal resultere i en rapport med forslag til prioriterte og konkrete tiltak som leveres 
oppdragsgiver 15. mars 2017 (dette dokumentet).  

Pasient- og 
kvalitetssikkerhetsarbeid 
skal være en integrert del 
av helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeidet. Bent 
Høie, Sykehustalen 12.01.16 
 
Ledere som kontinuerlig 
styrker og forbedrer 
systemene sine, bidrar til 
tryggere tjenester. Ledere 
og ansatte som sammen 
arbeider for å oppnå 
enhetlige målsettinger 
bidrar til å forbedre 
pasientsikkerheten. NOU -
2015 «Med åpne kort» 
 
En kvalitetsorientert 
ledelse, fokus på systemer 
som bidrar til bedre 
kvalitet og en 
sikkerhetsfokusert og 
lærende kultur i hele 
tjenesten vil redusere 
antallet pasientskader. 
Meld. St. 12, Kvalitet og 
pasientsikkerhet 2014 
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3. Definisjoner og forkortelser 
 
PSK Pasientsikkerhet og Kvalitet, Direktørens Stab 
HMS Helse, Miljø og Sikkerhet 
ARB Arbeidsmiljøavdelingen 
HR Stab som bistår ledere med oppgaver av personalmessig karakter 
MU Medarbeiderundersøkelse  
SKU Sentralt Kvalitetsutvalget 
PKU Pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalget 
AMU Arbeidsmiljøutvalget 
LGG Ledelsesgjennomgang 
 
 
 

4. Organisering, roller og ansvar 
Oppdragsgiver er direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Sølvi Andersen.  
Arbeidsgruppen består av representanter fra fagforeninger, hovedverneombud, 
kvalitetsrådgivere fra klinikk, Arbeidsmiljøavdelingen, stab HR og stab pasientsikkerhet. 
Arbeidsgruppen ledes av Hien Pham Berntsen fra Arbeidsmiljøavdelingen.  
 
Tabell 1. Deltakere i arbeidsgruppen 
Leder for arbeidsgruppen, 
Arbeidsmiljøavdelingen 

Hien Pham Berntsen 

DNLF Aasmund Magnus Bredeli 
NSF Bård Eirik Ruud 
FF Knut Sandli 
HVO Per Oddvar Synnes 
Klinikk Anne Grethe Ryen Hammerstad (KRE) 

Marit Aakvik Sønstebø (AKU) 
Tonje Versvik Strand (KLM) 

Arbeidsmiljøavdelingen Joy Buikema Fjærtoft  
Avdeling for 
kompetanseutvikling, HR 

Roy Tore Fallaas 

HR Tone Hagedal Wright 
PSK    Anders Baalsrud 

Turid Vendshol 
 
Arbeidsgruppen rapporterer til direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Sølvi Andersen og 
HMS-leder Jill Jahrmann. 
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5. Referanser og kilder 
 

Oppdrag og bestilling til arbeidsgruppen  
Mandat datert 24.mai 2016  
 

Overordnete krav: 
• Arbeidsmiljøloven 
• Pasient- og brukerrettighetsloven  
• Lov om spesialisthelsetjenesten  
• Tilsynsloven 
• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

(Arbeidsplassforskriften) 
• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
• Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) 
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

• Oppdrag og bestilling 2016 for OUS HF  
• OUS Strategiske plan 2013 – 2018  
• Handlingsplan for Oslo universitetssykehus 2016 
• Oppdrag og bestilling 2016 fordelt på klinikk og stab  
• eHåndbok  

o systemet som helhet 
o Kvalitetshjulet og HMS-hjulet (med innhold)  
o aktuelle nivå 1-prosedyrer 

 

Ekstern forskning, utredning og revisjon 
• Meld. St. 12 (2015 – 2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 
• Arbeidsmiljøarbeid i norske sykehus. Rapport om Arbeidstilsynets revisjoner i 

sykehus 2014  
• NOU «med åpne kort» Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og 

omsorgstjenesten 
• FAFO-undersøkelsen 2016 om Ytringsbetingelser og varsling i OUS 
• Nasjonal og internasjonal forskning  
• Andre aktuelle eksterne utredninger, tilsynssaker, pasientskadesaker (NPE) og 

revisjoner 

OUS-interne kilder 
• Organisasjonsprosjektet 2015 
• Samlerapport etter HMS-revisjoner 2016 – OUS internrevisjon 

 
 
 

3 



 
 
 

• Ledermøtesak 13.desember 2016: Tverrgående nettverk, råd, utvalg mm som virker 
på tvers innen OUS  

• MU-resultater for 2016 
• Ledelsesgjennomgang, LGG 
• Tertiale risikogjennomganger 
• Data, informasjon og statistikk fra Achilles 
• Pasientsikkerhetsvisitter 

 
 

6. Beskrivelse av arbeidet  
 

Arbeidsgruppen har fulgt denne gjennomføringsplanen: 

 

Planlegging og oppstart 
Planleggingen av arbeidet ble gjort sommeren 2016, der forslag til gjennomføring ble 
utarbeidet. Valg av leder og deltakere ble gjort av oppdragsgiver før oppstartsmøtet. Se 
tabell 1 for liste over deltakerne.  

Oppstartsmøte ble gjennomført mandag 29.august 2016. Hele arbeidsgruppen deltok, samt 
Sølvi Andersen og Jill Jahrmann. Agenda for møtet var: 

• Formell etablering av gruppen 
• Utarbeide klare mål, avgrensninger og forventninger for gruppens arbeid 
• Felles forståelse av roller 
• Konkretisering av oppgaver og ansvarlige 
• Enighet om arbeids-, samarbeids- og kommunikasjonsform, bl.a. møtefrekvens, 

delgrupper m.m. 

Planlegging og 
oppstart 

Oversikt og 
kartlegging 

Sammenstilling 
av identifiserte 
utfordringer/ 
risikofaktorer 

Foreslå tiltak 
knyttet til 

utfordringene 
Konklusjon 

Prioritert og 
konkret 

tiltaksplan 
Rapportering 

Prioriteringer 
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Fremdriftsplan ble laget ut fra innspillene fra oppstartsmøtet og justert etter behov i 
gjennomføringsfasen. Frist for levering av forslag til tiltaksplan ble flyttet fra 31.desember 
2016 til 15. mars 2017. 

Det var en utfordring at oppgavene i Mandatet var mange og store. Til dette har 
oppdragsgiver presisert at arbeidsgruppen har mulighet til å gjøre egne avgrensninger slik at 
arbeidsmengde samsvarer bedre med tidsfristen og tilgjengelig ressurs. Gruppen har derfor 
brukt mye tid i oppstarten til å bli enig om avgrensninger og fokus for arbeidet:  

• Informasjonskilder og grunnlag for arbeidet skal være basert på eksisterende 
dokumentasjon (funn, forskning, utredning, statistikk m.m.), samt deltakernes og 
deres nettverks kunnskap/erfaringer. Det ble besluttet at arbeidsgruppen ikke 
skal produsere nye, egne funn med f.eks. formelle revisjoner, 
spørreundersøkelser eller kartlegginger.  

• Det må være overordnet eller gjelder for alle i OUS 
• Fokus skal være på de utfordringer/risikofaktorer vi kan foreslå konkrete og 

gjennomførbare kompenserende tiltak på.  
• HMS-begrepet favner veldig bredt. Gruppen har valgt å ha fokus på arbeidsmiljø.  
• Betydning for liv og helse. Forhold med konsekvens for omdømme, økonomi og 

ytre miljø tas ikke med i arbeidet. 
• Betydning for pasient og ansatt. Forhold med konsekvens for andre personer slik 

som pårørende og publikum tas ikke med i arbeidet.  
• Det skilles ikke mellom pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, begge forholdene sees 

under ett. Arbeidsgruppen tar utgangspunkt i at forhold som primært har 
konsekvens for pasienten også har eller får konsekvens for den ansatte, og at 
forhold som primært har konsekvens for den ansatte også har eller får 
konsekvens for pasienten.  

• Der gruppen ser behov for videre kartlegging og vurdering av et spesifikt tema 
kan dette foreslås som tiltak.  

• Underveis kan det gjøres flere nødvendige avgrensninger. 

 

Oversikt og kartlegging  
Arbeidsgruppen har gjennom individuelt arbeid, arbeid i mindre delgrupper og arbeid i 
plenum systematisk kartlagt: 

• Gjeldende krav og hvordan de etterleves.  
• Hvordan ansvar og oppgaver er fordelt  
• Hva forskning, utredning, tilsyn, statistikk og interne og eksterne kartlegginger 

har funnet av utfordringer og risikofaktorer.  
• Funnene suppleres med innspill fra deltakerne, basert på deres erfaringer 

gjennom deres arbeid innen pasientsikkerhet og HMS.  

Underlaget for arbeidet er listet opp i «kapittel 6. Referanser». Gruppen har i tillegg laget 
egne arbeidsdokumenter, bl.a. møtereferater, presentasjoner, oversikter, oppsummeringer, 
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vurderinger og midlertidige konklusjoner. Noen av de egenproduserte dokumentene er tatt 
med i denne rapporten som vedlegg 2, 3 og 4.  
 

Identifiserte utfordringer/risikofaktorer 
Identifiserte utfordringer og risikofaktorer er oppsummert i Vedlegg 1 uten videre 
prioritering og konkretisering av tiltak. Det er brukt en gjennomgående negativ ordlyd for å 
fremheve at dette er en liste over forhold som bør forbedres. De positive funnene er av 
samme grunn utelatt fra listen. 
 

Foreslå tiltak knyttet til utfordringene og prioriteringer 

Tiltak knyttet til utfordringene foreslås og brukes til videre prioritering. Prioriteringene har i 
praksis blitt gjort igjennom hele arbeidsprosessen, men ble i denne fasen gjort mer 
systematisk basert på utfordringenes alvorlighetsgrad og vurdering av tiltakenes effekt.  

Utfordringer med potensielt store konsekvenser, og med tiltak som vurderes å  

• gi stor effekt for både pasientsikkerhet og HMS,  
• skape synergier mellom pasientsikkerhet og HMS,  
• bidra til økt medvirkning og læring og/eller  
• gi stor nytteverdi for hele OUS prioriteres.  

Utfordringer med potensielt store konsekvenser, men som det er vanskelig å finne realistiske 
og konkrete tiltak til prioriteres ikke. 

Følgene utfordringer er gitt høyest prioritet og skal inn i tiltaksplanen: 

1. Mangelfullt samarbeid og faglig fellesskap i støttestabene. Dette fremmer ikke læring 
på tvers i organisasjonen. 

2. OUS sine visjoner, verdier og målsetting er ikke tydelige nok for de ansatte. 
Handlingsplanen er omfattende og lite pedagogisk.  

3. Teamarbeid kan være en utfordring i en kompleks organisasjon som OUS, der mange 
ulike yrkesgrupper skal samarbeide på tvers om samme pasient. 

4. Varierende grad av «Arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt». 
5. Dokumentstyringssystemet eHåndbok er for mange ansatte i OUS uoversiktlig, og det 

kan være vanskelig å finne riktige dokumenter  
6. Utstyr mangler, er gamle eller defekte 
7. Lederrollen er kompleks med mange krav og oppgaver 

 
Nærmere beskrivelse av utfordringene og tiltakene finnes i «kapittel 8. Konklusjoner og 
anbefalinger». 
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Rapportering og evaluering 
Fullstendig rapport (dette dokumentet) leveres oppdragsgiver innen 15.mars 2017. 
Arbeidsgruppens evaluering av arbeidet oppsummeres i «kapittel 9. Evaluering».  
 
 

8. Konklusjoner og anbefalinger 
 

Utfordring 1: Mangelfullt samarbeid og faglig fellesskap i 
støttestabene. Dette fremmer ikke læring på tvers i organisasjonen. 
Det er ikke definert faglige møteplasser for aktørene innen pasientsikkerhet og HMS for 
håndtering av felles risiko og tiltak. Fravær av faglig samarbeid og kjennskap til hverandres 
arbeid medfører dårlig koordinering og fremmer ikke læring på tvers i organisasjonen. 
Arbeidsgruppen har inkludert smittevern og MTU som pasientsikkerhet-/HMS-aktører pga. 
den høye påvirkningen disse områdene har på både pasient og ansatt.  
 
 
Tiltak 1.1: Vurdering av felles linje- eller fagledelse for 

de pasientsikkerhet- og HMS-aktørene som er 
overgripende for OUS. 

Kartleggingen/vurderingen 
bør være påbegynt i løpet 
av 2017. 
 

Arbeidsgruppen har to konkrete alternativ til organisering som kan tas med inn i en videre 
utredning og konsekvensvurdering før endelig beslutning.  
Utredningen bør inneholde kartlegging av fellesområder og krysningspunkter mellom 
pasientsikkerhet og HMS der man bør ha økt samarbeid eller koordinering, f.eks. støtte og 
lederoppfølging etter alvorlige pasienthendelser, samt hvilke aktører i HMS og 
pasientsikkerhet det gjelder. De ulike funksjonene og rollene til pasientsikkerhet- og HMS-
aktørene, f.eks. rådgiver eller kontroller, bør også være vurdert.  
 
Arbeidsgruppen mener at alternativ A er den beste løsningen for sykehuset. 
 
Alternativ A: Pasientsikkerhet- og HMS-aktørene (ARB, PSK, Smittevern, MTU m.m.) legges 
organisatorisk inn under samme leder i linje.  
Tiltaket forenkler ressursstyring og koordinering mellom ovennevnte HMS fagområder og 
pasientsikkerhet. Tiltaket vil styrke kvalitet rundt saksbehandling av 
avvik/forbedringsområder samt redusere risiko for at saker faller «mellom to stoler». 
Tiltaket vil bidra til å forenkle ledelse og samling av hele kompetanseområdet rundt analyse 
og tiltakssiden innen alle risikoområder. Tiltaket bidrar således til å forenkle opprettelse av 
faglige møteplasser/fora. Tiltaket vil sikre større grad av horisontal læring i organisasjonen 
og mellom HMS og pasientsikkerhet. Tiltaket aktualiserer og styrker ideen om fysisk samling 
av ovennevnte aktører. Modell «linjeledelse» viser tydeligere hvordan sykehuset velger å 
allokere ressurser og prioritere pasientsikkerhet –og HMS arbeidet i virksomheten. 
Budsjettansvaret for pasientsikkerhet og HMS aktørene samles under felles leder. Tittelen 
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må gjenspeile denne lederens totale ansvar. Slik styringsmulighet over ressursene muliggjør 
reelle prioriteringer og fokusområder for det samlede pasientsikkerhet/HMS miljøet.  
 
Alternativ B:  Pasientsikkerhet- og HMS-aktørene (ARB, PSK, Smittevern, MTU m.m.) legges 
inn under Direktør pasientsikkerhet som del av området «strategisk ansvar HMS» 
Tiltaket gir Direktør pasientsikkerhet mulighet til faglig koordinering mellom 
pasientsikkerhet og HMS fagområder men gir ikke mulighet for «daglig» styring av HMS 
ressursene.  Tiltaket betyr en videreutvikling av nåværende løsning med de muligheter og 
begrensninger som er erfart så langt. En kan innenfor denne ramme tenkes et system for 
felles faglige møteplasser mellom HMS og pasientsikkerhet med fokus på analyse og tiltak.  
Men dette arbeid vil til en hver tid måtte forholde seg til de prioriteringer som til en hver tid 
gjøres i sin ordinære linje. Det knyttes usikkerhet til hvor forpliktende og effektivt dette 
tiltaket er sammenlignet med en linjeorganisering av området. Dersom slik modell legges til 
grunn vil det måtte avklares hvilke fullmakter Direktør pasientsikkerhet gis inn mot personell 
innen HMS områder som faller utenfor egen styringslinje. 
En videreutvikling av HMS-utvalget er nødvendig hvis alternativ B velges. 
 
 
Tiltak 1.2: Felles OUS-prinsipper for organisering av 

pasientsikkerhet/HMS i klinikkenes staber.  
Vurderingen bør være 
påbegynt i løpet av 2017. 

Det utarbeides like Stillingsbeskrivelse eller funksjonsbeskrivelser for ivaretakelse og 
koordinering av pasientsikkerhet/HMS området i klinkleders stab  
 
Arbeidsgruppen kan ikke se at det ligger til grunn noe felles prinsipp for hvordan HMS 
systematikken utøves på klinikknivå. Slik variasjon gir også stor risiko for variasjon i kvalitet i 
det systematiske pasientsikkerhet/HMS arbeidet i klinikkene. Det må derfor: 

a) utarbeides felles funksjonsbeskrivelse/stillingsinstruks for pasientsikkerhet/HMS 
koordineringsfunksjonen i klinikk 

b) utarbeides felles kompetansekrav til ovennevnte funksjon  
c) avklares hvordan funksjonen best innplasseres i klinikkens stab.  

 
Det viser i denne sammenheng også til organisasjonsprosjektet 2015 – delrapport 3, som 
påpeker at HMS arbeidet i klinikkene ikke fremkommer på noen tydelig eller ensartet måte i 
sykehuset. Kartlegging foretatt av vernetjenesten bekrefter dette. Til slutt vises det til 
internrevisjon av systemisk HMS arbeid i OUS (2016) der HMS arbeidet i flere 
sammenhenger beskrives som «tilfeldig». 
 
Tiltaket vil bedre det systematiske pasientsikkerhet/HMS-arbeidet innad i klinikkene, men 
også for OUS som helhet vil tiltaket legge til rette for bedre kommunikasjon og samarbeid 
mellom klinikkene, samt mellom klinikk og de overgripende pasientsikkerhet/HMS-
støttefunksjonene. 
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Tiltak 1.3: Deltakelse fra pasientsikkerhet i 

Arbeidsmiljøutvalgene (AMU) og deltakelse 
fra HMS i Pasientsikkerhets- og 
kvalitetsutvalgene (både sentralt og klinikk) 
slik at saker av prinsipiell karakter og som 
angår både pasientsikkerhet og HMS blir 
behandlet. 

Vurderingen bør være 
påbegynt i løpet av 2017. 

• 1 representant fra klinikkens Pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalget (PKU) deltar i 
klinikkenes AMU. 

• Hovedverneombud i klinikk deltar i klinikkens Pasientsikkerhetsutvalg 
• Mandat i de aktuelle utvalgene må tilpasses. 

Slik deltakelse på tvers av fagområdene er allerede innført på OUS-nivå.  
 
 
Tiltak 1.4: Achilles endres slik at man ikke må 

differensiere mellom temaene 
Pasientsikkerhet, HMS og Annet. 

Beslutning om innføring av 
tiltaket innen 2017. 

Achilles bør i fremtiden behandle alle risikoområder mer samlet enten avviket i sitt 
grunnpreg hører inn under pasientsikkerhet- eller HMS-området. Logikken bak dette har sitt 
utspring i erkjennelsen av at HMS kan ha stor påvirkning på pasientsikkerhetsarbeidet og 
vice versa. En samlet saksbehandling vil lettere avdekke om et avvik skyldes både 
pasientsikkerhet- og HMS-forhold og redusere sannsynligheten for at man innfører ensidige 
eller motstridende tiltak. Tiltaket vil gjøre det enklere for den ansatte å melde avvik. Dette 
vil bidra til økt antall meldinger. 
 
Dette tiltaket må videre sees i sammenheng med de tre foregående forslag til tiltak som alle 
er med på å skape en mer samlet eller koordinert pasientsikkerhet- og HMS-fagmiljø. Et mer 
samlet eller koordinert pasientsikkerhet- og HMS-fagmiljø vil bedre saksbehandling av avvik 
og dermed styrke horisontal læring mellom de tradisjonelle stabsfunksjonene og forenkle 
spredning av kunnskap ut i organisasjonen. OUS vil derfor i større grad kunne opptre som en 
lærende organisasjon. 
 
 
Tiltak 1.5: Ansvar for fremtidig 

Medarbeiderundersøkelse  og 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen legges 
til ansvarlig for pasientsikkerhet/HMS . 

Beslutning om innføring av 
tiltaket innen 2017. 

 
Det er et nasjonalt prosjekt som arbeider med å slå sammen Medarbeiderundersøkelsen 
med Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. I OUS samarbeider HR, ARB, pasientsikkerhet og 
klinikkene i en ad-hoc arbeidsgruppe om innspill til det nasjonale prosjektet og arbeidet med 
OUS-interne spørsmål til undersøkelsen, oppfølgingsveiledninger, m.m. I eksisterende 
prosedyre om MU er det HR-direktør som har ansvar for MU-prosedyren. Pasientsikkerhet er 
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ikke med og Arbeidsmiljøavdelingen er kun nevnt med en eventuell rolle i forbindelse med 
oppfølging. Fag-/ utviklingsansvar er ikke omtalt. Fokus er på gjennomføring og rapportering.  
 
Ansvar for den fremtidige Medarbeider- og Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen må 
defineres i OUS. Arbeidsgruppen foreslår at fagansvaret legges til den med overordnet 
ansvar for , og dermed kompetansemiljøet for HMS og pasientsikkerhet. Dette begrunnes 
med at undersøkelsen nå omfatter pasientsikkerhetskultur, og med at 
Arbeidsmiljøavdelingen, som sykehusets strategiske og operative kompetansemiljøet på 
arbeidsmiljø, hittil ikke har hatt noen formell mulighet til å sikre monitorering av 
arbeidsmiljøet i virksomheten.  En slik ansvarsplassering forutsetter et tett samarbeid og 
formalisert ansvarsdeling med HR. Delte stillinger/rapporteringslinjer kan vurderes i denne 
sammenhengen for å ivareta opparbeidet fagkompetanse og kontinuitet på området. 
Driftsansvaret kan legges til andre avdelinger, med andre ord en deling av 
utførerende/teknisk funksjon og faglig/utviklingsfunksjon. 
 
 
 
 

Utfordring 2: OUS sine visjoner, verdier og målsetting er ikke 
tydelige nok for de ansatte. Handlingsplanen er omfattende og lite 
pedagogisk.  
Visjoner, verdier og mål ligger ikke på forsiden til intranettet og er lite kjent blant de ansatte. 
Koblingen mellom mål og handlingsplan er ikke tydelig. Hva gjør vi og hvordan skal vi nå 
målene våre? Handlingsplanen for OUS er omfattende med mange underpunkter. Denne er 
altfor omfattende og detaljert til at den er et nyttig arbeidsverktøy. Det som skal gå igjen i 
alle klinikker, må komme tydelig frem slik at dette går som en rød tråd gjennom hele 
organisasjonen og er godt kjent for alle. Det må lages klare prioriteringer på både kort og 
lang sikt. Slik den fremstår i dag er den vanskelig gjennomførbar. De ansatte må involveres i 
arbeidet med handlingsplaner lokalt. Handlingsplaner bør lages med mer fokus på målbare, 
tydelige og prioriterte planer. OUS må ha SMARTE målsetning(er), dvs. spesifikke, målbare, 
aksepterte, realistiske, tidfestede og evaluerbare.  
 
 
Tiltak 2.1: Synliggjøre visjoner, verdier og mål på 

intranett, på ledersamlinger og OUS-
arrangementer.  

Arbeidet kan påbegynnes 
umiddelbart 
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Tiltak 2.2: Lage gjennomgående handlingsplan, med 

noen få prioriterte satsningsområder på kort 
og lang sikt og oppfølging av handlingsplanen.  
• Fellespunktene forankres i hele 

organisasjonen, og at de er førende for alle 
andre handlingsplaner vertikalt og 
horisontalt i organisasjonen slik at alle 
arbeider mot felles mål. 

• Satsningsområder skal ha SMARTE 
målsetninger 

• Målekort på satsningsområdene tydelig for alle 
ansatte 

• Handlingsplanen må være et fast punkt i LGG 

Innføres i neste års 
handlingsplan (for 2018) 

 
 
 
 

Utfordring 3: Teamarbeid kan være en utfordring i en kompleks 
organisasjon som OUS, der mange ulike yrkesgrupper skal 
samarbeide på tvers om samme pasient. 
 

Tiltak 3.1: ISBAR m/Salsa innføres i alle ledd av 
pasientbehandlingen. Ta i bruk sjekklister der 
det er naturlig. 

Vedtak innen 2017 

Det er mangel på systematisk informasjonsoverføring i pasientbehandlingen særlig ved 
overføringer av pasienter fra en enhet til en annen (personer, avdelinger, klinikker).  
Retningslinjen ISBAR m/SALSA i e-Håndbok er laget på bakgrunn av anbefalinger fra Verdens 
helseorganisasjon som fremhever kommunikasjonsformen ISBAR som et tiltak 
for ”Preventing patient care handoff error”. ISBAR er utvidet med SALSA for å sikre 
kommunikasjon ved overføring av pasientansvar. ISBAR benyttes som mal for sikker muntlig 
kommunikasjon når en må kommunisere (f.eks på telefon) om en pasient. Malen kan med 
fordel gjøres mer spesifikk i lokale prosedyrer knyttet til kjente problemstillinger og 
definerte pasientgrupper.  

Tiltak 3.2: Bedre det tverrfaglige samarbeidet med 
skjerpet bruk av DIPS  

Ledere må følge opp og vektlegge: 

• DIPS betydning for teamarbeid 
• De ansattes lojalitet til systemet 

Vedtak innen 2017 
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Tiltak 3.3: Innføre daglig styring og forbedringstavler. Vedtak innen 2017 

Dette vil være et godt hjelpemiddel til å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen og 
kompensere for manglende visittgang når disse møtene gjennomføres tverrfaglig.  
 
«Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» gir tydelige krav til 
lederne om hvordan kvalitetsforbedring skal etterleves. Den omtaler plikten til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere. 

Som et verktøy for å få til dette på en hensiktsmessig måte, kan en ta i bruk daglig styring og 
forbedringstavler. Erfaringen til de som har tatt dette i bruk, er at dette gir bedre oversikt og 
frigjør tid, samt at personalet i større blir grad involvert i forbedringsarbeid. Anbefalinger i 
den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen understreker dette.  

Tiltak 3.4: Innføre «Det grønne korset» i alle enheter 
der pasienter behandles 

Vedtak innen 2017 

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen anbefaler en systematisk risikovurdering og av pasienter 
for å lære av nesten-hendelser og feil. I OUS går dette under betegnelsen «det grønne korset».  

Tiltak 3.5: Early Warning Score (EWS) og andre 
scoringsverktøy tas i bruk i all 
pasientoppfølging der det relevant.  

Vedtak innen 2017 

 

Se også tiltak under Utfordring 4 som også bidrar til å bedre teamsamarbeidet. 
 
 
 
 

Utfordring 4: Varierende grad av «Arbeidsmiljø preget av åpenhet 
og respekt».   
FAFO-undersøkelsen fra 2016 om Ytringsbetingelser og varsling i OUS har gitt flere 
holdepunkter for at ytringsklimaet og åpenhetskultur må forbedres i OUS, selv om det 
generelt sett ikke kan sies å være en «fryktkultur». Resultatene er ikke overraskende, for 
andre kartlegginger og erfaringer fra avdelinger, samt uttalelser fra ledere og verneombud, 
viser at det varierer hvorvidt arbeidsmiljøet oppleves som «preget av åpenhet og respekt». 
Blant annet er «intimiderende» kommunikasjon et problem flere steder og må adresseres.  
Psykologisk trygghet, at ansatte tør si fra uten å frykte represalier, er svært viktig for 
pasientsikkerheten. Forskning viser også at fravær av sanksjoner ikke er nok til å skape nok 
trygghet. Ansatte – fra alle yrkesgrupper - må aktivt oppmuntres til å vise initiativ og si fra.  
 
Medvirkning er det området i MU som OUS skårer nest lavest på, og nevnes som 
satsningsområde av Arbeidsmiljøavdelingen og flere klinikker i HMS-årsrapporten 2016. 
Møtepunkter der ledere og ansatte kan møtes for å heve blikket og jobbe med 
organisasjonsutvikling er for lite prioritert. Det er selvfølgelig viktig med drift og 
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pasientbehandling, men drift og pasientbehandling – og arbeidsmiljø - blir skadelidende hvis 
det ikke er møtepunkter for å drøfte og løse utfordringer. 
 
Teamorientering, teamlæring og samarbeid på tvers (av profesjoner, 
enheter/avdelinger/klinikker) har også påvist sammenheng med pasientsikkerhet. Erfaringer 
i OUS viser at teamsamarbeid, spesielt samarbeid på tvers og kollektiv læring, noen steder 
fungerer helt umerket, men andre steder klart kan forbedres. 
 
 
Tiltak 4.1: Videreføre temaet kultur på ledersamlinger, 

lederprogrammet,  grunnkurs HMS, og andre 
fora  

- 

Kultur og kulturbygging, og koblingen kultur og pasientsikkerhet, har vært på dagordenen på 
ledersamlinger, samlinger for klinikk-AMUene, og verneombudsamlinger. Det har vært tema 
på Arbeidsmiljøuka. Kultur og kulturledelse inngår også i Lederprogrammet, og  kultur og 
verneombuds rolle er en del av grunnkurset i HMS. Disse tiltakene må videreføres og 
videreutvikles. 
 
Tiltak 4.2: Utarbeide kjøreregler/kulturplakat i alle 

miljøer med naturlig samarbeidsflate. 
Del av OUS-handlingsplan 
2017 

Dette tiltaket er meldt inn i OUS-handlingsplan 2017 som ledd i å skape større grad av 
«åpenhetskultur».  Målet kan være at 90% av arbeidsenhetene har hatt en kjøreregler-
/kulturplakatprosess innen 2020. Samtidig må det presiseres at det viktigste er en kvalitativ 
god, involverende prosess, ikke «å krysse av for utført».  Oppfølging i etterkant, og evt 
korrektiver overfor enkeltansatte som ikke etterlever avtalte kjøreregler, er også viktig skal 
tiltaket ha en positiv effekt. 
 
Tiltak 4.3: Forbedre personalmøter og gjennomføre 

tverrfaglige arbeidsmiljøseminarer 
 

Personalmøter og arbeidsmiljø-/pasientsikkerhetsseminarer, sammen med dagligstyring og 
tavlemøter, nevnt ovenfor, ser arbeidsgruppen som en god og nødvendig møtestruktur. 
Disse møtene vil bidra positivt når det gjelder utfordringer knyttet til teamsamarbeid, 
pasientsikkerhet, drift, kommunikasjon, konflikthåndtering, medvirkning, m m. Daglig styring 
og tavlemøter finner sted hyppigere og tar seg av mer fortløpende problemstillinger, mens 
personalmøter og ikke minst seminarer gir større rom for refleksjon og til å løfte blikket. 
Følgende anmodninger formidles i linjen, på lederprogrammet og andre fora: 
 

• Personalmøter. Obligatorisk oppmøte må presiseres. Møtetid bør bygges inn i 
turnusen. Møtene bør evalueres med en enkel metodikk for å sørge for at de 
oppleves som nyttige. «Gammeldagse allmøter» kan forbedres med bedre 
møteledelse og litt nye metoder. 

• Arbeidsmiljøseminarer bør holdes minst årlig (i tillegg gjennomgang av MU). Kultur 
og kommunikasjon, teamsamarbeid og forventninger til forskjellige roller, HMS og 
pasientsikkerhet, er aktuelle temaer. 
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• Der det er tverrfaglig samarbeid, må det organiseres tverrfaglige møter og seminarer. 
Der gruppen ikke er organisert tverrfaglig under felles leder, må leder over og 
ledergruppen ta ansvar for tverrfaglige møtepunkter. 

 
Tiltak 4.4: Innføre AAR After Action Review som metode Vedtak om innføring innen 

2017 
AAR er en enkel, evidensbasert metode som kan brukes for teamlæring. 
 
 
Tiltak 4.5: Videreføre kulturkonsulentprogrammet for å 

bistå i lokale tiltak 
- 

Arbeidsmiljøavdelingen og kulturkonsulenter brukes og kan fortsette å brukes som 
fasilitatorer for tiltak 4.1 – 4.5, over.  Dette gjøres alltid med leder(e) som oppdragsgivere og 
helst også med involvering av VO og TV i planlegging og oppfølging. 

Oppstart av kull 3 av kulturkonsulentprogrammet forutsetter kvalifiserte personer fra 
klinikkene med tid til denne oppgaven. 

Tiltak 4.6: Utarbeide konflikthåndteringsprosedyre og 
lære opp ledere i konflikthåndtering 

Prosedyre utarbeides 
innen 2017, gjennomføring 
kan startes opp i 2018 

 
Tiltak som er ivaretatt andre steder: 
a. Handlingsplan fra det partssammensatte koordineringsutvalget som skal følge opp FAFO-
undersøkelsen  
Arbeidsgruppen håper at utvalget understøtter forslag i vår rapport som fremmer 
åpenhetskultur og at utvalget kommer med tilleggstiltak på forbedringsområder denne 
arbeidsgruppen ikke har adressert. «Destruktiv ledelse» er for eksempel ikke behandlet her. 
«Destruktiv ledelse» var det kritikkverdige forhold som ansatte opplevde hyppigst, i følge 
FAFO-undersøkelsen. For å kartlegge problemet nærmere, kan den nye Medarbeider- og 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen muligens inkludere spørsmål om ikke bare positiv, 
men også destruktiv ledelse. 
 
b. Utvikling av ny Medarbeider- og Pasientsikkerhetskulturundersøkelse  (tiltak 1.5)  
Dette er viktig som mål også på kultur 
 
c. Formidling av visjon og verdier  (tiltak 2.1). Ledere på alle nivåer – med toppen i bresjen - 
må gjenta og gjenta OUS visjon, verdier og hovedmål. 
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Utfordring 5: Dokumentstyringssystemet eHåndbok er for mange 
ansatte i OUS uoversiktlig, og det kan være vanskelig å finne riktige 
dokumenter (hentet fra MU og erfaringer fra klinikk).  
eHåndbok har mange styringsdokumenter om samme tema som vanskeliggjør søkefunksjonen. 
Styringsdokumentene er lange og med motstridende innhold. De ansatte bruker ulike nettsider for å 
hente opplysninger, som for eksempel PPS, VAR Healtcare og diverse apper. 
 
Tiltak 5.1: Hele eHåndboken ryddes og vedlikeholdes Innen 2017 

Det er oppdaterte dokumenter som omhandler dette, jfr sjekkliste DOK-ID 79383 «eHåndbok, 
sjekkliste for opprydding», DOK-ID 11870 «Råd for faglige dokumenter» og DOK-ID 81099 «Mal 
Mandat – Fagråd i avdeling». Oppryddingen bør spesielt luke bort prosedyrer som ikke er i bruk og 
motstridende prosedyrer. Som del av oppryddingen bør det vurderes internrevisjon med 
eHåndbok/dokumentstyring som tema. 
 
Tiltak 5.2: Øke bruken av eHåndbok Innen 2017 

• Veiledere: «Lesing og bruk - alle medarbeidere» og «Skrivere og godkjennere med spesiell 
tilgang», bør legges i Læringsportalen og gjøres obligatorisk for alle ansatte. Veilederen ligger 
nå kun på startsiden i eHåndbok 

• Synliggjøre for ansatte bruk av tilbakemeldingsfunksjon og lesekvitteringsfunksjon i 
eHåndbok for å sikre medvirkning, oppdatering av dokumenter og bruk av eHåndbok.  

• Fremme bruk av eHåndbok`s appen som blir tilgjengelig i løpet av mars. 
 

Tiltak 5.3: Synliggjøre leders ansvar Innen 2017 

• Stabsdirektørene må sørge for fullstendig oppdaterte nivå 1 dokumenter for klinisk 
virksomhet og for at nivå-1 dokumenter gjelder for alle lokaliteter og avdelinger, jfr DOK-ID 1 
«Utarbeidelse, bruk og styring av dokumentasjon». 

• Synliggjøre lederansvaret med at ansatte bruker styringsdokumentasjonen i eHåndbok og 
ikke annen dokumentasjon på internett.  

• Synliggjøre lederansvaret med at avdelingens dokumenter blir revidert og godkjente innen 
revisjonsfristen for å sørge for oppdaterte styringsdokumenter. 

 
 
 
 

Utfordring 6: Utstyr mangler, er gamle eller defekte  
 
Tiltak 6.1: Nedsette arbeidsgruppe som får ansvar for å:  

• Avklare eierskap til utstyr 
• Avklare ansvar for vedlikehold 
• Vurdere rutiner for innkjøp og vedlikehold 
• Lage en kartlegging av behov og lage en plan 

for fremtidig innkjøp 
• Lage rapport som grunnlag for innspill til 

budsjettprosess 

Oppstart innen 2017 
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Utfordring 7: Lederrollen er kompleks med mange krav og oppgaver 
Lederansvaret innebærer å lede og beslutte innenfor eget ansvarsområde og å bære 
ansvaret og eventuelle konsekvenser når oppgaver og krav ikke er ivaretatt. Lederes krav og 
oppgaver bør avklares og prioriteres. Det er fare for at viktige saker som går på 
pasientsikkerhet og HMS taper i konkurransen om leders oppmerksomhet. Overordnete 
ledere har et særlig ansvar for oppfølging av ledere under seg.  
 
Tiltak 7.1: Lederkrav revideres.  

Særlig bør krav om oppfølging av underordnete 
ledere tydeliggjøres. Medvirkningsdimensjonen må 
defineres og tydeliggjøres i lederkravene.   

Innen 2017 

 
Tiltak 7.2: Synliggjøre leders ansvar og oppfølging av fra 

overordnet leder  
• Resultater fra den fremtidige Medarbeider- og 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen inngår i 
lederevalueringen 

• Alle ledere gjennomfører utviklingssamtale 
med nærmeste overordnet leder 2017 

• Gjentagende manglende leveranser på 
lederkrav medfører konsekvenser 

Innen 2018 

 
Tiltak 7.3: Lederopplæringsprogrammet videreutvikles.  

Prioriterte oppgaver og krav bør stå sentralt i 
lederopplæringsprogrammet. Arbeide med 
pasientsikkerhet bør gis mer plass innenfor 
programmets rammer.   

Innen 2018 

 
 
 

9. Evaluering  
Det var en utfordring at oppgavene i Mandatet var mange og store. Arbeidsgruppen har 
dermed brukt mye tid under hele prosessen for å gjøre bevisste avveiinger og avgrensninger 
slik at arbeidsmengde samsvarer bedre med tidsfristen og tilgjengelig ressurs.  

Bidrag og engasjement både i og utenfor fellesmøtene har vært veldig varierende blant 
arbeidsgruppens deltakere. Mye skyldes at deltakerne ikke hadde tilstrekkelig tid eller 
prioriterte å delta i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har forsøkt å informere, diskutere og 
hente innspill fra de som ikke har kunnet være med på fellesmøtene gjennom epost og 
telefon. 

Disse to forholdene har medført at arbeidsgruppen har mistet mye tid – tid som ellers ville 
blitt brukt til selve arbeidet med å kartlegge, vurdere, prioritere og konkretisere tiltak. 
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Vedlegg 1:  
Utfordringer som påvirker pasientsikkerhet og HMS  
 
 
Identifiserte utfordringer og risikofaktorer er oppsummert i tabellen under uten videre 
prioritering og konkretisering av tiltak. Merk at det er brukt en gjennomgående negativ 
ordlyd for å fremheve at det er liste over forhold som bør forbedres. De positive funnene er 
av samme grunn utelatt fra listen. 
 

Utfordring Kommentar 
Forslag til tiltak 

Psykososiale risikofaktorer 
Kultur 

1. Godt måleverktøy viktig. Dette stiller krav til ny 
Medarbeider- og 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Klassisk 
endringsintervensjon er måling-involvering i 
utarbeidelse av tiltak – ny måling. 
2. Videre – Kulturbygging i enheter, avdelinger 
dekker mange risikofaktorer, og består av bl a 
enkelttiltak nevnt under. 

Mangel på godt teamsamarbeid  
Mangel på systematisk erfaringslæring i 
teamet (lære av hendelser) 

Innføre anbefalinger fra «I trygge hender» 
systematisk i OUS.  
After Action Review  
 
Forbedringsarbeid, simulering, LIS-opplæring, 
lederutvikling, medarbeiderundersøkelse osv 

Mangel på tydelige mål for team Teamutvikling, fokus på mål 
Utydelig rolleavklaring  Enkel metode: Forventninger og bidrag 
Utfordringer vedr. samarbeid mellom 
yrkesgrupper  

Forventninger og bidrag 

Sterk profesjonsidentitet kan medføre 
samarbeidsproblemer 

Samlinger/seminarer med alle aktuelle profesjoner. 
Tema positiv utnyttelse av forskjellighet, felles mål 
m m 

  
Kommunikasjonsproblemer  
Mangel på hyppig nok, presis nok 
kommunikasjon. Svikt i 
informasjonsoverføring (eks vaktskifte, 
overføring av pasienter internt/eksternt, 
manglende visitgang). 

Ref bl a Todd Bishop kommunikasjonspunkter. 
Sjekklister for handovers.  
Kulturbygging.  
 
ISBAR med SALSA 

«Intimiderende» kommunikasjon (mangel på 
respektfull kommunikasjon).  

Kulturbygging inkl gruppenormer. 
Faktaundersøkelser, målinger. 
Korrektiver. 

Mangel på løsningsfokusert kommunikasjon.  Kreativitetstrening. 
Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) 
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Utfordring Kommentar 

Forslag til tiltak 
Presisering av medansvar for å løse felles 
utfordringer 

Forsvar i stedet for utforskning ved 
tilbakemeldinger eller forslag til endringer 

Strukturert læringsmetodikk (AAR). Arbeid med 
kommunikasjonskultur. 

Mobbing og trakassering Slås sammen m intimiderende kommunikasjon  
Kulturbygging inkl gruppenormer. 
Faktaundersøkelser, målinger. 
Korrektiver. 

Ytringfrihet oppleves mangelfull, ref FAFO-
undersøkelsen. Mangelfull psykologisk 
trygghet til å uttale seg («Janteloven», 
«fryktkultur») 

Mange relevante tiltak, inkl kommunikasjonskultur 
og systematisk erfaringslæringsmetodikk. AMU har 
nedsatt en partssammensatt gruppe å se nærmere 
på dette, med innspill fra klinikkene (og 
pasientsikkerhet/HMS gruppen, og vice versa). 
Mer fokus på om det er trygt nok (nei), mindre på 
«fryktkultur». 

Manglende forventningsavklaring  
Felles kjøreregler og forventninger er ikke 
diskutert eller definert (code of conduct. 
gruppenormer) 

Utarbeide gruppenormer/kjøreregler. 
Sørge for oppfølging. 

Manglende lojalitet til retningslinjer, 
prosedyrer, beslutninger, avtaler, planer, 
kjøreregler. Får ikke konsekvenser. 
(«Konsekvenskultur», systemlojalitet).  

Utviklingssamtaler der dette er tema.  
Korrektiver fra ledere og kollegaer 
Støtte til ledere fra overordnede ledere, HR, VO og 
TV når dette er nødvendig 

Manglende korrektiv på adferd. Hos både 
ledere og ansatte 
Ledelse Lederopplæring bør videreutvikles 
Mangelfull medvirkning (involvering av 
ansatte/underordnede ledere/TV/VO), ref bl a 
MU 

Øke lederes forståelse for betydningen av 
medvirkning og deres kompetanse i praktisk 
gjennomføring, inkl gode møter 

Lederrollen. Mangel på prioritering  Tema ved rekruttering og oppfølging/evaluering av 
ledere 
Lederrollens viktighet. 
Videreutvikling/forbedring av utviklingssamtaler som 
verktøy  
Forventinger ansatt-leder? 
Krav medarbeiderskap 

Manglende gjennomføring, kvalitet og 
innhold i utviklingssamtaler 

Videreutvikling/forbedring av utviklingssamtaler som 
verktøy 

Lav tillit til om lederbeslutninger er riktig Ikke bare i ord men også handling - 
åpenhet/transparens, evne til å lytte.  
Vise tillit skaper tillit. 
Medvirkning  

Medarbeider  
Privat mobilbruk i klinisk arbeid Kjøreregler? Kulturendring  
Manglende profesjonalitet, f.eks. håndvask og 
bruk av smykker 
 
 

Lokale gruppenormer/kjøreregler og oppfølging av 
disse. OUS-kultur også med pasientperspektiv.  
Måle og visualisere andel med smykker daglig  
Felles kjøreregler på OUS på privat mobilbruk? 
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Utfordring Kommentar 

Forslag til tiltak 
Alkohol- og rusmisbruk.  Se i sammenheng med trygt klima for å varsle 

generelt  
Stress og for stor arbeidsbelastning Individuelle og organisatoriske tiltak.  

Stressmestrings, veiledningsgrupper (ref Mayo-
klinikken) 

Konkurrerende fritidsaktiviteter påvirker 
utførselen av arbeidet 

Lange vakter og oppsamling av fridager 

Vold og trusler  
Fra pasienter, pårørende, uvedkommende. 
Utrygghet for personalet og medpasienter.  

Trening i aggresjonsdemping/terapeutisk mestring 
av vold 
Bemanningsnormer 
Trening 
Risikovurdering 
Adgangskontroll 
Rett person på rett plass 

For mange tilfeller regnes som påregnelig 
(yrkesrisiko) 

Oppfølging i HMS-årsrapport og annen 
bevisstgjøring. Sammenligning med andre bransjer. 

Forbedringsarbeid og «lærende 
organisasjon» 

 

Reell implementering av 
forbedringer/endringer tar for lang tid. 
Ting stopper opp 

Medvirkning? 
Oppfølging. 
Tydeligere instruks ovenfra 
Eks. anbefalinger fra «I Trygge Hender» 

Mangler lik forståelse av risiko, risikostyring 
som verktøy, og forbedringsarbeid i 
sykehuset.  
 
Når er det «uforsvarlig»?  
Risiko for økonomi tas mer alvorlig.  

Ta i bruk risikoanalyse på enhetsnivå ved 
overbelastning (pasientbelegg/bemanning) 
Forenkle risiko-/tiltaksverktøy 

Konflikthåndtering  
Mangler angående fora og fremgangsmåter 
for håndtering av faglig uenighet 

Kompetanse konflikthåndtering på alle nivå.  
Lage nivå 1 dokument? 

Utilfredsstillende oppfølging og håndtering av 
personlige motsetninger 

Skape fora og definere fremgangsmåter for 
håndtering  
oppfølging  
Kompetanse konflikthåndtering på alle nivå.  
Lage nivå 1 dokument? 
Samlokalisering og standardisering  
 

Second victim  
Bagatellisering av konsekvensene 
feilhandlinger har for den ansatte som har 
gjort feilhandlingen (på alle nivåer) 

Bruk av ansattnr. I journaler 

Mangel på gode rutiner for psykososial støtte 
og lederoppfølging etter uønskede 
pasienthendelser 

 

Personårsaker kan bli overfokusert ved 
årsaksanalyse. Systemårsaker kan stå bak 
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Utfordring Kommentar 

Forslag til tiltak 
individuelle feil eller manglende barrierer.  
Utryggheten ved muligheten for å gjøre feil og 
konsekvenser for den enkelte (stress). «Gjøre 
feil» - risiko 

 

Utrygghet for eksponering av medarbeidere 
(f.eks. via kjernejournal), personvern  

Bruk av ansattnr. I journaler 

Faktisk eksponering av medarbeidere i tilsyns- 
eller mediasaker 

 

  
  
Organisatoriske risikofaktorer 
Struktur 

 

Stort lederspenn, dvs. for store 
personalgrupper for mange ledere 

Prosjekt – se på faktiske og potensielle alternative 
organiseringer. Ikke så opphengt i å redusere antall 
ledere/nivåer. 

Organisering i fagsøyler vs tverrfaglig.  Kjekshus har igangsatt et arbeid på dette (?) Se i smh 
m prosjekt over. OBS samtidig må ikke 
organisatoriske prosjekt gå på bekostning av 
kulturendring/-bygging (som ofte er det som skjer, 
lettere å tegne om orgkartet….) 

Samme type av behandling drives på flere 
ulike lokasjoner – deler opp faggruppene og 
skape konkurranse/konflikt mellom steder 

Dette trenger ikke å være negativ 

Pasienter må flyttes (fysisk) imellom lokalitet. 
Informasjonsoverføring en risikofaktor og 
transporten en belastning 

Ikke utbredt 

Noen råd og utvalg (utenom linjen) har 
overlappende funksjoner 

 

Manglende samhandling mellom ARB og 
pasientsikkerhet, samt mellom de ulike HMS-
aktørene 

 

Mangelfull samhandling og faglig fellesskap i 
støttestabene. Fremmer ikke læring på tvers i 
organisasjonen. 

Felles ledelse? 
Målstruktur  
Omorganisering? 
Kulturendring? 
Overgripende tenking 
Øke nytteverdien av fellesfunksjonene. 

Noen funksjoner og fora som har oppgaver 
innen pasientsikkerhet, HMS, HR m.fl. har 
sammenfallende roller og/eller uklare 
grensesnitt/eierskap. 

Konflikter  

Det mangler enhetlige beskrivelser av 
funksjon og kompetanse på pasientsikkerhet- 
og HMS-arbeid i klinikkene 

Bør sees i sammenheng ved vurdering av 
pasientsikkerhet/HMS funksjoner 

Linjeansvaret er tydelig, men hvem som er 
utførende eller har oppgaver innen PKS/HMS, 
spesielt i klinikk, er mer uklare.  
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Utfordring Kommentar 

Forslag til tiltak 
Organisatorisk plassering av Smittevern (OSS)  Bør sees i sammenheng ved vurdering av 

pasientsikkerhet/HMS funksjoner 
Utilstrekkelig samhandling mellom MTU og 
pasientsikkerhet/Smittevern/HMS 

Bør sees i sammenheng ved vurdering av 
pasientsikkerhet/HMS funksjoner 

Kunnskapsoverføring/kompetanse 
 

Se også manglende erfaringslæring under 
psykososialt. 

Fokus på opplæring og sertifisering, men 
mangelfull oppfriskningslæring, trening, 
learning-by-doing, etterutdannelse og re-
sertifisering. 

 

Spesielle utfordringer: LIS-legene trenger 
bedre og mer strukturert opplæring.  

Pågående prosess et annet sted. På vei inn (Dossier), 
bl.a. nettverk av veiledere. Bør etterspørre fokus på 
teamsamarbeid og faglig ledelse. 

ELæring ikke oppdatert.  
Opplæring og oppfølging av ekstravakter er 
for varierende. 

 

Achilles og avviksbehandling  
Underrapportering i Achilles.   
Ansatte etterlyser tilbakemeldinger på 
hendelser som er registrert i Achilles. 

 

Avvik blir ikke behandlet  
Achilles bør brukes mer som 
forbedringsverktøy eller anledning for læring, 
og ikke for kun rapportering 

Lære av avvik, men også av nestenuhell og uønskede 
hendelser. 
Læring på tvers av organisasjonen. Lære av andres 
feil fremfor egne feil 
Løsninger og forbedringer i forebyggende perspektiv  

Mangelfull koordinering i behandling av saker 
som berører både pasientsikkerhet og HMS. 
Nåværende seksjonering av avvikssystemet 
Achilles hindrer horisontal læring og utvikling. 
Viktig informasjon og læring knyttet til risiko 
tilkommer ikke «parallelle» miljøer. 

Avvik som gjelder både pasientsikkerhet/HMS bør 
behandles under ett. Avviksbehandling (spes. 
vurdering av tiltak) bør være samlet. Teknisk endring 
av Achilles, men også prosedyreendringer må til.  
Kobles opp mot læring generelt (enkle metoder for 
systematisk læring og forbedringsarbeid i team) 

eHåndbok  
Feil/motstridende/uklare/mangelfulle krav, 
rutiner og prosedyrer.  

Rydde i e-Håndbok. Lar seg gjennomføre, men vil 
være tidkrevende. 
Krever en del forarbeid før man «rydder»  
Hvem er ansvarlig?  
Intern revisjon? 

Få prosedyrer som faktisk blir brukt (isfjell) Dekkes i hovedpunktet over 
Flere systemer for prosedyrer  Dekkes i hovedpunktet over 
Uoversiktlig og ikke oppdatert. Vanskelig å 
finne frem medfører at leger ikke bruker det 

Dekkes i hovedpunktet over 

Ulike prosedyrer (for samme sak) ved de ulike 
stedene 

Dekkes i hovedpunktet over 

Mangelfull overordnet styring   
OUS-målsetting ikke løftet frem godt nok  
Manglende prioritering og rangering (ref 30- Lage klare prioriteringer på både kort og lang sikt. 
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Utfordring Kommentar 

Forslag til tiltak 
siders handlingsplan) Gjennomføre 5-10 tiltak pr år 

Endre hele måten OUS lager handlingsplaner på alle 
nivåer. Mer fokus på målbare, tydelige og prioriterte 
planer 
Hvordan skal vi komme frem til målene våre? 

Manglende oppfølging av handlingsplan og 
konsekvenser for klinikker/avdelinger som 
ikke er lojale mot ledergruppebeslutninger. 
(«Konsekvenskultur.») 

Følge oppe gjennom LGG og etterspørre på 
klinikkleder og avdelingsleder nivå 
 
Betinger at kravene er «gode» , dvs. medvirkning, 
prosessrettferdighet, målbarhet, forankring, 
tydelighet 

Bemanning, aktivitet og kapasitet  
Høy turnover i noen avdelinger  
Innleie. Mangelfull kompetanse. Det nye 
systemet for bestilling av ekstravakter via 
Personalformidling tar ikke i stor nok grad 
hensyn til kompetanse. 

 

Høyt sykefravær i deler av virksomheten  
Manglende planlegging (av bemanning)  
Slitenhet blant de ansatte  
Manglende fleksibilitet i driften  
Høy arbeidsbelastning  
Underbemanning i flere deler av 
virksomheten 

 

  
Samtidskonflikter. Leger og sykepleiere  Mer systematikk i det daglige arbeidet og vaktplaner 

for leger, både LIS og overleger. Avtale om 
avspasering og ferie avtales i god tid og er kjent for 
alle. Ikke huller i vaktplan. 
 

Mangel på spesialsykepleier  
Overbelegg og «satelittpasienter»   
Lang ventetid Patologi og MR  
Arbeidstid  
Nattarbeid Flere nattevakter samlet, kan gi lengre hvile mellom 

vaktene. Se på turnus. 
Turnus og skiftarbeid  
Lange vakter OUS policy 
  
Fysisk arbeidsmiljø  

Bygningsmessige forhold  
Lite funksjonelt bygningsmasse gir 
utfordringer på inneklima, arealer m.m. 

Ikke realistiske gjennomførbare tiltak som løser 
utfordringene. Potensialet for forbedring er stort, 
men kun hvis man får nye og funksjonelle bygg. 

Dårlig infrastruktur. Mangelfullt vedlikehold.  Potensialet for forbedring er stort, men kun hvis 
man får nye bygg. Vedlikeholdsbehovet vil vedvare 
med gamle bygg 
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Utfordring Kommentar 

Forslag til tiltak 
Åpne dører. Mangelfull 
tilgangsstyring/adgangskontroll 

 

Smitte og hygiene  
Arealer mangler, mangelfulle eller ikke 
funksjonelle ift. krav/bruk 

 

Mangelfulle rutiner for å varsle om smitte.   
Medikamenter Legemidler - merkantile 
forhold 

 

De ansatte føler de ikke har de riktige 
medikamentene til å gjøre en god jobb, 
mangler relevante medikamenter.   

 

Utstyr mangler, er gamle eller defekte 
Senger, rullestoler er slitte, gamle, kan ikke 
justeres, mangler utstyr. Rullestoler mangler 
fotbrett, fører til skader på pasienter. 
Akuttsituasjoner hvor man ikke får av 
sengehester, hevet/ senket seng.  
Mangel på intensivsenger. Fødesenger 
kollapser ved bruk. Obduksjonsbord kan ikke 
justeres i høyden. Mangler egnede 
oppdekningsbord til sterile prosedyrer. 

Forståelse for at manglende vedlikehold og gammelt 
utstyr gir dårligere pasienttrygghet og øker 
belastningen på personell som bruker det. 
 

  
MTU  
Gamle og fungerer ikke alltid som de skal. 
Medfører bl.a. dårlig kapasitet, lang ventetid 
og ekstra arbeid. Kan ikke stole på utstyret, 
f.eks. Telemetriovervåkning som ikke 
alarmerer nå det skal. 

Se på organisering og ansvar. 
Riktig prioritering ved nyanskaffelser. 
Må sees i sammenheng med organisering av 
pasientsikkerhet/HMS funksjoner 

  
IKT  
Dataverktøy tregt og tidskrevende. Dårlig 
integrasjon mellom DIPS og Metavision (og 
andre systemer). Forordninger blir utsatt pga 
treghet i systemet (postoperativ).  Nødvendig 
pasientinformasjon ofte ikke til stede. Ustabilt 
nettverk. Blir kastet ut av programmer og det 
tar lang tid å logge seg inn igjen. Trege PC-er 
tar tid fra pasientene. 
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Vedlegg 2:  
Crossover  
 
Er arbeidsmiljø premiss for pasientsikkerhet? Og motsatt; er helsepersonellets opplevelse av faglige 
forhold og pasientsikkerhet premiss for arbeidsmiljø? Disse to spørsmålene forsøkes belyst gjennom 
denne delen av «risikogruppens» arbeid. Vi velger å svare spørsmålsstillingen gjennom å se hva de 
tunge og premissgivende kompetansemiljøene innen arbeidsmiljø og pasientsikkerhet uttaler rundt 
dette.  Med premissgivere her menes Arbeidstilsynet(AT) og Helsetilsynet(HT). Vi har valgt å gå inn i 
konkrete tilsynssaker i spesialisthelsetjenesten for å forsøke å identifisere uttalelser der tilsynene 
peker på hverandres fagområder som premiss eller betingelse for eget fag/tilsynsområde. Enkelt 
forklart – at AT peker på faglige forhold/pasientsikkerhet som et premiss for opplevelse av et godt 
arbeidsmiljø og at HT peker på arbeidsmiljøet som premiss for god pasientsikkerhet. Derav 
overskriften crossover.  
I dette arbeidet har vi tatt utgangspunkt i tre saker. Dette er: 

- AHUS: Tilsyn ved Fylkesmannen ved Helseavdelingen. Tilsynssak gjeldende 
sykepleierbemanning. Tidspunkt - 2011/2012. 

- Sykehuset Telemark: Tilsyn ved Fylkesmannen (fylkeslegen) og Arbeidstilsynet. Tilsynssak 
gjeldende forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg. Tidspunkt – 2015/2016 

- Helse Mære og Romsdal – Molde sykehus. Tilsyn ved Helsetilsynet og Arbeidstilsynet. 
Tilsynssak; Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2009 («Danielsaken»). 

Hver sak gjennomgås i korthet. Henvisninger og sitater vil fremstilles komprimert og av oppramsende 
karakter.  
Struktur: 

- Kort om sakens bakgrunn 
- Kort om tilsynsmyndighetenes konklusjoner og funn 
- Utdrag fra tilsynsrapportene. Sitater og eksempler knyttet til myndighetenes beskrivelser av 

krysningspunkter mellom pasientsikkerhet og arbeidsmiljø 
- Kort vurdering/oppsummering 

AHUS 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte i perioden 2011/2012 tilsyn ved AHUS etter mottatte 
bekymringsmeldinger vedrørende fagligheten knyttet til pleiesituasjonen ved sykehuset. 
Sykepleierbemanningen ble kjernefokuset under tilsynet.  
Vurderingene i tilsynet ble gjort med bakgrunn i opplysninger om: 

- Bemanningsplaner 
- Reell bemanning angitt i vaktbok 
- Ekstern innleie av personell 
- Ekstravakter/merarbeid 
- Overtid 
- Sykefravær 
- Uønskede hendelser 

Undersøkte avdelinger var: Akuttmottaket, Lunge-fordøyelse sengepost, Lungeposten, Hjerte-nyre 
sengepost, hjerteovervåkningen, gastrokirurgisk sengepost (noe usikkerhet knyttet til beskrivelse av 
postene/inndeling). 
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Fylkesmannens konklusjon - funn 
«Vurderingstema i saken er om sykepleierbemanningen ved AHUS er slik at pasientsikkerheten med 
stor sannsynlighet er i fare». 
Konklusjon- Funn 
«Fylkesmannen anser det som sannsynlig at AHUS i perioden januar til september gjennomgående 
hadde en bemanning som tilsa øks risiko for pasientsikkerheten. Vi anser at risikoen i perioder 
innenfor dette tidsrommet har vært så høy at den sannsynligvis kan ha bidratt til uforsvarlig drift» 
Utdrag fra rapporten 
Rapporten påpeker at momenter som Bemanningsplaner, reell bemanning, overtidsbruk, Innleie, 
bruk av ekstravakter og sykefravær som viktige punkter som kan gi bemanningssvikt. Med bakgrunn i 
dette uttaler fylkesmannen at det eksempelvis i akuttmottaket har; «med så høy risiko har driften 
overveiende sannsynlig i perioder vært uforsvarlig….». 
Rapporten påpeker også antakelser om at «det i denne perioden var en økt risiko for uønskede 
hendelser. Meldingene omhandler både dødsfall, feilmedisineringer, respirasjonsstans hos pasient 
som ikke fikk BIPAP og oversett lungediagnose». Det påpekes videre i denne sammenheng at det 
sannsynligvis er mange ander saker i samme periode som ikke har blitt rapportert grunnet høy 
aktivitet og mye innleid personell.  
Tilsynet beskriver videre i sin vurdering av en av avdelingene at faktorer som overtid, ekstravakter, 
sykefravær, høyt belegg/fortetning har vært medvirkende faktorer til feilmedisinering og mangelfull 
pleie. Tilsynet sier i denne sammenheng at «de ulike opplysningene om bemanning i forhold til reell 
arbeidsbelastning pga høyt belegg, fremstår som overveiende sannsynlig at det har vært høy risiko 
for at pasientsikkerheten har vært i fare,…..». 
Rapporten gjentar i sine vurderinger av de ulike avdelingene sammenhengen mellom 
bemanningsforhold og konsekvensene dette har for pasientsikkerhet (flere eksempler kan siteres 
visst behov). 
Oppsummering 
Fylkesmannens beskrivelser er svært tydelig på avhengighetene mellom arbeidsmiljøforhold og 
pasientsikkerhet. Omtrent samtlige av de indikatorene som fylkesmannen legger til grunn for 
vurdering av pasientsikkerhet i dette tilsynet, har sin lovmessige bakgrunn i Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser. Pasienten blir således krysningspunktet der helselovgivingen og 
arbeidsmiljølovgivningen møtes. Disse to lovområdene fremstår i tilsynet således som viktige 
premisser for hverandres intensjoner og måloppnåelse slik denne sak er beskrevet.  
Faktorer: 

- Bemanningsplaner – AML kap. 10                                                                                                     
- Overtid/merarbeid – AML kap. 10 
- Arbeidsbelastning – AML kap. 4 og 10 
- Innleie – 
- Sykefravær – AML kap. 4 (IA reglementet) 
- Uønskede hendelser – AML kap. 3 og HMS forskriften 

 
Sykehuset Telemark HF 
Fylkesmannen (fylkeslegen) i Telemark og Arbeidstilsynet gjennomførte i 2015/2016 tilsyn ved 
Sykehuset Telemark. Bakgrunnen for tilsynet var mottatte bekymringsmeldinger fra Yngre Legers 
Forening (YLF) til Statens helsetilsyn. Korrespondansen i saken startet mai 2015. Fylkesmannen 
gjennomførte uanmeldt tilsyn januar 2016 samt møte med sykehusledelsen og systemrevisjon ved 
kirurgisk –og medisinsk klinikk. 38 personer ble intervjuet som del av systemrevisjonen. 
Arbeidstilsynet gjennomførte sitt tilsyn mars 2016. 
Fylkesmannen (Helsetilsynet) 
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Fylkesmannens fokusområde under tilsynet var kartlegging av belegg ved valgte avdelinger/klinikker 
ved sykehuset i Skien og hvor vidt systematisk styring og ledelse sikrer forsvarlig pasientbehandling 
ved overbelegg i klinikkene.  
Fylkesmannens undersøkelser ble foretatt ved Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk samt i Avdeling for 
blodsykdommer (med service klinikk). Det ble foretatt befaring i totalt 8 sengeposter. 
 
Følgende områder ble undersøkt ved tilsynet: 

- Pasientbelegg for tilsynsperioden (jan 2014 -    ) 
- Styring av personellressurser og sengeressurser 
- Ledelsens internkontroll for sikring av faglig forsvarlige tjenester og andre lovkrav 
- Ledelsens beredskap for ekstraordinære situasjoner mtp overbelegg 

 
 
Fylkesmannens konklusjon- funn (forkortet) 
To avvik: 

- Periodevis uforsvarlig bemanning. Foretaket sikrer ikke forsvarlig bemanning i perioder med 
overbelegg og/eller stor arbeidsbelastning 

- Sykehuset sikrer ikke forsvarlig oppfølging av pasienter som av kapasitetsgrunner legges på 
andre sengeposter enn der de skulle være ut fra sykdomsbildet 

Utdrag fra rapporten 
Rapporten har avgitt mye plass for beskrivelse og kartlegging av prosentvis belegg/overbelegg for de 
ulike sengepostene som ble gjenstand for befaring under tilsynet. Det fremkommer tydelig at 
bortimot samtlige avdelinger har slitt med betydelig overbelegg i den aktuelle kartleggingsperioden. 
Informasjonsuthentingen mtp belegg har vært noe komplisert da sykehuset virker å ha oppe to ulike 
varianter av DIPS som hver for seg gir ulike svar på belegg. Likevel virker bildet å være relativt 
utvetydig. Beskrevne overbelegg beskrives som funn som bryter med myndighetskrav og utgjør 
således viktig grunnlag for avviket gitt etter tilsynet.  
Noen eksempler: 

- 124% belegg i perioden på gastrokirurgisk seksjon (tre uker) 
- 120 – 130% belegg i perioder ved kirurgen 4. 
- 121 – 129% belegg ved ortopedisk avdeling 
- Samleoversikt DIPS 2-års periode både medisinsk og kirurgisk klinikk viser belegg på 110-

120%   
- 140% belegg ved medisinsk mage-tarm avdeling 
- 114% belegg på avdeling for hjerte/nyre/horm  
- 120% belegg ved gastromedisinsk avdeling 
- 130% belegg på infeksjonsmedisinsk avdeling 
- 120% belegg på lungemedisinsk avdeling 

Fylkesmannens beskrivelser av uønskede situasjoner ved de inspiserte avdelingene er omfattende. 
Noen eksempler: 

- Langtidsproblemer med korridorpasienter i medisinsk klinikk 
- Ikke tid til dokumentasjonsarbeid 
- Ikke rom for registrering av vitale opplysninger som puls, blodtrykk og temperatur 
- Ikke observerte endringer i pasientenes kliniske tilstand 
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- Sykepleierne rapporterer om fravær av kontroll mtp nødvendige oppgaver og faglig 
forsvarlige tjenester grunnet høy arbeidsbelastning 

- Manglende tid til faglig oppdatering 
- Ansatte fremsetter i brev beskrivelser av arbeidspress som resulterer i manglende 

mobilisering, hygiene, eliminasjon, sårstell, stomistell, manglende kliniske observasjoner, 
redusert opplæring av nyansatte, mye overtid, dobble vakter, lav spl dekning, sårbarhet ved 
sykefravær 

- Tre varslingssaker 2015 med dødelig utfall der Fylkesmannen i alle tre sakene konkluderer 
med uforsvarlig pasientbehandling. Uvisst om hvor stor grad overbelegg og 
arbeidssituasjonen for ansatte er vektlagt i disse sakene 

 
Rapporten avdekker videre svakheter i sykehuset systemer for ressursstyring, internkontroll og 
analyser. Sykehuset har ingen skriftlige rutiner eller systemer for innkalling av ekstra personell ved 
sykdom eller ekstraordinære situasjoner. Sykehusets styre virker ikke å ha realitetsbehandlet 
problematikken knyttet til overbelegg. Ingen risikoanalyser er foretatt. Avvikssystemet (TQM)som 
kunne utgjort viktig dokumentasjons –og informasjons grunnlag for situasjonen, beskrives som 
tungvint og ikke egnet i en presset arbeidssituasjon.  
Situasjonen for sattelittpasientene beskrives som sårbar og risikobetont grunnet manglende 
oppfølging fra primæravdelingen. Legene rekker ikke ut til alle pasienter under visittgang grunnet 
høyt arbeidspress/overbelegg. Det er videre problemer knytte til sattelittavdelingene gjeldende 
kompetanse for forsvarlig oppfølging av pasientene. Det virker ikke som sykehuset innehar systemer 
for å fange opp spesielle risikoforhold knytte til denne pasientgruppen. Som et paradoks kan det 
videre nevnes at sykehuset i styresak rapporterte om 87% belegg i 2015.  
 
 
Oppsummering - Fylkesmannen 
Oppsummert og med bakgrunn i beskrevne opplysninger ovenfor viser fylkesmannen til «klare 
holdepunkter for at pasientbelegget ved flere kirurgiske og medisinske sengeposter på sykehuset i 
Skien har vært uforsvarlig høyt over lenger tid» (s 16 andre avsnitt). Dette gjengis også tydelig i 
Fylkesmannens avvik knyttet til saken. Høyeste belegg beskrevet i tilsynsrapporten er 155 – 170% 
ved avdeling for endokrin –og mammakirurgi. Medisinsk klinikk hadde eksempelvis over en periode 
på 49 dager mer en 120% belegg.  
Fylkeslegen viser til forskning som påviser sammenhengen mellom belegg og økt fare for faglige feil. 
Dansk rapport fra 2014 basert på 2.65 mill innleggelser viser 9% høyere dødelighet ved høyt 
pasientbelegg (Madsen, Ladelund, Linneberg 2014). Videre vises det til tysk undersøkelse ved 83 
sykehus og 82280 journalgjennomganger som viser økt dødelighet ved belegg over 92.5% 
(Mennichen, Scholtes 2014). 
I fylkesmannens vurderinger er mange av risikomomentene klart HMS/arbeidsmiljø relevante. Det 
vises til problemstillinger som sykefravær, overtid, dobble vakter og høyt arbeidspress. Ovennevnte 
momenter har tydelige paralleller til tidligere beskrevne sak ved AHUS.  HMS momentene i rapporten 
fremkaller et bredt spekter av situasjoner som gir seg utslag i manglende oppfølging av pasientene. 
Resultatet av dette er tjenester som ikke er i tråd med forsvarlighetsprinsippene i helselovgivingen. 
Det beskrives videre at sykehuset ikke har systemer for å fange opp og korrigere ovennevnte 
risikoområder ved pasientbehandlingen.  
 
Arbeidstilsynets tilsyn ved Sykehuset Telemark  
Med utgangspunkt i Fylkesmannens(fylkeslegen)observasjoner av arbeidsmengde for personalet og 
bekymringer for ansattes situasjon, besluttet Fylkesmannen å kontakte Arbeidstilsynet. 
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Arbeidstilsynet gjennomførte etter dette tilsyn med sykehuset parallellt med fylkesmannens 
systemrevisjon. 
 
Konklusjon – funn 
To pålegg: (forkortet) 

- Kartlegging og vurdering av risiko: Arbeidsgiver skal kartlegge de farer og problemer som 
kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet forbundet med bruk av 
sattelittsenger.  

- Organisering, tilrettelegging og ledelse: Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide 
plan som sikrer at arbeidet er organisert, tilrettelagt og ledet slik at arbeidet ikke utsetter 
arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn 
ivaretas. 

 
Utdrag fra rapporten 
Sattelittpasienter gir usikkerhet grunnet ukjente diagnoser, manglende kunnskap gjeldende 
nødvendige observasjoner og indikasjoner på forverret klinisk tilstand. Previsitter er av lav kvalitet og 
visitten blir praktisk vanskelig å gjennomføre. Pasientene er spredt og det er vanskelig å holde 
oversikt over hele gruppen sattelittpasienter. Ofte samtidighetskonflikt. Klinikkledelsen bekrefter at 
situasjonen vedr sattelittpasienter innebærer en arbeidsmiljøbelastning, men det har ikke vært gjort 
vurderinger eller kartlegginger om hvor omfattende denne belastning er.  
Arbeidstilsynet påpeker tilstrekkelig bemanning, forsvarlig arbeidsbelastning, tilstrekkelig opplæring 
og nødvendig oppfølging etter hendelser som vilkår for et akseptabelt arbeidsmiljø.  
Sykepleierne påpeker at «de nesten hver vakt går ut over fastsatt arbeidstid». Det leies sjeldent inn 
ekstravakter. Bemanningssentralen er ikke åpen på kveld eller helg.  Eksempelvis var 
sommerferieturnussen ikke klar ved ferieavviklingens start i 2015. Dette i kombinasjon med høyt 
sykefravær resulterte i mye bruk av overtid. Seksjonslederne uttaler at det ikke er samsvar mellom 
oppgavene de har og sengepostens ressurser.  
Overlegene uttaler at arbeidsbelastningen eksempelvis har medført at bare halvparten av de 
forberedende oppgavene til previsitt var gjennomført dvs kliniske observasjoner og dokumentasjon. 
Både overlegegruppen og LIS presiserer videre at overbelegg øker sannsynligheten for alle typer 
komplikasjoner og feil.  
Opplæring av nyansatte på sengepostene fungerer dårlig. Seksjonsledere, avdelingsledere og 
klinikkleder er enige i at dette skyldes høyt pasientbelegg. Overlegene peker på samme problematikk 
da veiledning inn mot spesialistutdanningen heller ikke fungerer. Bemanningssituasjonen og 
arbeidsbelastningen beskrives således med stor negativ konsekvens for kompetanse og faglighet inn 
mot pasientarbeidet.  
Bekymringer fra personalet er frembrakt i brev samt i resultatene etter MU. Det virker likevel ikke 
som sykehuset har organisatoriske rammer eller systemer for å håndtere informasjonen. Personalet 
opplever ikke å bli hørt. Heller ikke avvikssystemet (TQM)evner å initiere endringer/forbedringer. 
Arbeidstilsynets kommentarer ift systemperspektivet er at «de forhold som har fremkommet og som 
er beskrevet over, er at arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse samlet sett utsetter 
arbeidstakerne for uheldig psykisk belastning».  
Oppsummering – Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynets primæroppgave er å se til at ansattes arbeidsmiljø er innenfor Arbeidsmiljølovens 
rammer for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. De ansatte skal sikres full trygghet mot fysiske eller 
psykiske skadevirkninger. I sine vurderinger frem mot denne målsetting har arbeidstilsynet berørt 
mange temaer med klinisk/pasientrettet grunnpreg. Dette være seg ansattes mulighet for opplæring, 
rapportering, rom for klinisk observasjon og forberedelser, fagutvikling, pasientadministrasjon samt 
påpeking av risiko for uønskede hendelser ift pasientbehandlingen. Dette er temaer som griper rett 
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inni pasientsikkerhetsdimensjonen ved sykehusdrift og bekrefter således overlapp/ avhengigheter 
mellom arbeidsmiljøtematikken og pasientsikkerhet. Også tradisjonelle HMS/arbeidsmiljø tema tas 
opp i bredt omfang. Arbeidsbelastning, overbelegg, arbeidstid/overtid, vikarbruk og mangler ved 
organisatoriske og ledelsesmessige systemer beskrives som betydelige utfordringer ved sykehuset.  
 
Helse Møre og Romsdal. Sykehuset i Molde. 
«Danielsaken» 
Helsetilsynet tok i 2014 opp igjen tilsynssak gjeldende dødsfall etter behandling ved Molde sykehus i 
2009. En nesten tre år gammel gutt døde av komplikasjoner etter kirurgisk fjerning av mandler. 
Gutten ble reinlagt på sykehuset etter postoperativ blødning. Anestesipersonalet hadde store 
problemer med å intubere grunnet pågående blødninger i svelg. Tuben ble først feilaktig plassert i 
oesophagus. Etter overflytting til St.Olavs hospital ble det konstatert alvorlig hjerneskade. Pasienten 
døde etter noen dager.  
Det fremkom indikasjoner på utfordringer innen det psykososiale arbeidsmiljøet ved aktuelle 
avdeling/klinikk. Statens helsetilsyn ba derfor Fylkesmannen å følge opp i egen tilsynssak hvor vidt 
psykososialt arbeidsmiljø kunne ha betydning for pasientsikkerheten. Arbeidstilsynet gjennomførte 
derfor tilsyn/revisjon ved sykehuset i april 2016. 
 
Helsetilsynets konklusjoner – funn 

- Tilsynet konkluderer med at helsehjelpen som ble ytt under første sykehusinnleggelsen 
(primærkirurgi) var i tråd med god praksis. 

- Tilsynet konkluderer med at deler av helsehjelpen som ble gitt under 
reinnleggelsen(postoperativ blødning) ikke var i tråd med god praksis. 

Ingen enkeltpersoner kan lastes for hendelsen.  
Helsetilsynet presiserer også at «Helsetilsynet har, etter at foreløpig rapport forelå, fått opplysninger 
som indikerer at det fortsatt er utfordringer i foretakets oppfølging av det psykososiale miljøet som 
har betydning for pasientsikkerheten». Tilsynet presiserer videre at virksomheter bør «gjennomgå og 
vurdere sine retningslinjer for å håndtere faglig uenighet og personlige motsetninger mellom 
helsepersonell, slik at dette ikke utvikler seg til fastlåste konflikter som kan true kvaliteten og 
sikkerheten i helse –og omsorgstjenesten». Tilsynet vil også be helsedirektoratet om å «utdype 
foretakenes ansvar for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for å ivareta pasientsikkerheten». 
Helsetilsynet avslutter sine konklusjoner med å vise til at de «vil videre ta initiativ til dialog med 
Arbeidstilsynet når det gjelder overlappende tilsynsansvar for virksomhetens ivaretakelse av et godt 
psykososialt miljø for å sikre forsvarlig pasientbehandling». 
 
Utdrag fra rapporten 
Helsetilsynets undersøkelser er rettet mot foretakets ansvar for pasientbehandlingen og involvert 
personells ytelser av helsehjelp. Videre er formålet med gjennomgangen å ta stilling til om det forelå 
lovstridig svikt ved helsehjelpen. Som ledd i denne undersøkelse har helsetilsynet på tydelig måte 
gjennomgått organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning i forhold til 
pasientsikkerhet. Dette fremkommer spesielt i rapportens  kapittel 3.6 - 3.11 , kapittel 4.7 - 5.2 og 
kapittel 7.3.7 – 10.  
Kapittel 3 beskriver en situasjon der ansatte opplever  trusler, press fra kollegaer og overordnede, 
vanskelige dialoger, møtekultur med en «anspent» stemning, fravær av oppfølging av de ansatte, 
utskjelling, fravær av læring etter uønskede hendelser. I den grad enkeltpersoner forsøkte å utøve 
kollegastøtte var dette uten forankring i sykehusets uklare systemer eller ledelse. Uklare roller der 
aktører/ledere opptrår på flere nivåer i organisasjonen fremkommer også som et organisatorisk 
problem som skaper usikkerhet blant de berørte. Det avdekkes videre systemsvakheter i sykehuset 
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ved at hverken sykehusets kvalitetsutvalg eller andre formelle fora evner å ta opp denne eller 
tidligere hendelser til behandling. 
Kapittelet beskriver således svikt både innen det organisatoriske  –og psykososiale arbeidsmiljøet ved 
sykehuset. 
Kapittel 4 beskriver videre forholdet rundt oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø og konfliktene ved 
sykehuset. I denne sammenheng vises til at sykehuset også tidligere har hatt konflikter ved aktuelle 
klinikk/avdeling. Saker tilbake til 2006, 2007 samt denne sak fra 2009 beskrives alle på en måte der 
sykehuset har hatt problemer med å håndtere dette på en god måte. Ansatte har ikke fått bearbeidet 
tidligere negative erfaringer fra konflikter, men heller båret dette med seg videre inn i nye 
situasjoner. Lederes måte å håndtere konfliktene har videre vært av slik karakter at det har kommet 
reaksjoner både fra kollegaer, pasienter og andre samarbeidsparter.  
Selv om sykehusets prosedyre sier at oppfølging av den ansatte er et lederansvar, virker ikke dette 
ansvar å være del av lederkultur eller annen forpliktende systematikk ved sykehuset. Konflikter har 
derfor kunnet vedvare eller de har ligget latent/ akkumulert i personalgruppen for deretter å blusse 
opp på ny ved neste konflikt. 
Kapittel 7 til 10 utdyper forholdet mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.   
Lederadferd blir beskrevet som kritikkverdig. Lederadferd har medført opplevelse av stort press for 
enkelte ansatte. Psykososialt arbeidsmiljø har vært vanskelig for ansatte som har vært delaktig i 
hendelsen. Kartlegginger/internkontroll skal avdekke alle forhold som kan sette pasientsikkerheten i 
risiko. Også arbeidsmiljøfaktorer. Slike kartlegginger eller oversikt har ikke forekommet slik 
internkontrollforskriften krever. Det beskrives videre at selv om sykehusets kjernefunksjon er 
regulert gjennom helselovgivingen, så plikter sykehuset å ivareta plikter som fremgår av andre lover, 
deriblant arbeidsmiljøloven. Videre presiseres det at; «De senere år er det blitt økt erkjennelse i 
helsetjenesten om at arbeidsmiljøet påvirker gjennomføringen av helsehjelpen» samt at «Foretakets 
oppfølging av helsepersonell etter alvorlig uønsket hendelse kan ha betydning for ivaretakelse av 
pasientsikkerheten».                                                                                                                                  
I kap 8.3.4 behandles psykososialt arbeidsmiljø som hovedtema inn mot 
pasientsikkerhetsdimensjonen. Helsetilsynet vurderer her at tidligere konflikter har kunne utvikle seg 
ved og skapt problemer innen samarbeid, faglige rutiner, motsetninger mellom ansatte, dårlig 
kommunikasjon og mistillit. Om disse problemområdene sier helsetilsynet videre at; «Statens 
helsetilsyn mener at risikoen var stor for at dette i neste omgang ville kunne påvirke evnen og 
muligheten til å gi andre pasienter forsvarlig helsehjelp». Tilsynet påpeker at «Konflikten innad på 
ØNH-enheten og mellom ønh-leger og ledelsen bidro til å svekke det faglige miljøet…..» og at 
«…konfliktene i perioden 2009 til 2014 eskalerer på slik måte at vi mener det ikke kan utelukkes at 
andre pasienter og /eller pasientgrupper kan ha blitt utsatt for uforsvarlig helsehjelp i denne 
perioden». «Statens helsetilsyn vurderer derfor at ledelsen ikke har ivaretatt sin plikt til å sørge for et 
godt psykososialt arbeidsmiljø som ledd i å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten i den 
påfølgende tiden. Det har også ført til unødvendig store påkjenninger for de ansatte og de 
pårørende».  
Oppsummering – helsetilsynet 
Helsetilsynet har gjennomgående i Danielsaken vært tydelig på sammenhengen og crossover 
effektene mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Alle rede i rapportens innledning påpekes dette. 
Videre presiseres dette gjentatte ganger gjennom rapporten.  I sin avslutting og konklusjoner uttaler 
tilsynet at alle virksomheter bør utvikle retningslinjer for håndtering av faglige uenigheter og 
personlige motsetninger mellom helsepersonell slik at dette ikke utvikler seg til fastlåste konflikter 
som kan true kvalitet og sikkerhet i helse –og omsorgstjenesten. Helsetilsynet vil videre be 
helsedirektoratet «Å utdype foretakenes ansvar for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for å 
ivareta pasientsikkerheten». Helsetilsynet vil med andre ord følge opp arbeidsmiljø som tema videre 
i pasientsikkerhetsarbeidet.  
 
Arbeidstilsynets tilsyn ved sykehuset i Molde. 
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Statens helsetilsyn ba fylkesmannen å følge opp i egen tilsynssak hvorvidt psykososialt arbeidsmiljø 
kunne ha betydning for pasientsikkerheten. Arbeidstilsynet gjennomførte derfor revisjon ved 
sykehuset der det ble gjennomgått hvordan sykehusets HMS arbeid planlegges, utøves og 
etterspørres ved klinikk for kirurgi, Molde sykehus. 27 personer ble intervjuet.  
 
Arbeidstilsynets konklusjon – funn 
Tre pålegg ble gitt: 

- HMS arbeid – utøve systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. 
Arbeidsgiver skal sørge for å utøve systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (IK) på alle 
plan i virksomheten, slik at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir 
ivaretatt. 

- HMS arbeid – avviksrutine 
Arbeidsgiver skal iverksette rutine for avvikshåndtering. Verneombud/ansattes 
representanter skal medvirke i utarbeide rutinen. Arbeidstakerne skal gjøres kjent med 
rutinen.  

- Bedriftshelsetjeneste – plan for bistand 
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for 
bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 
 

Utdrag fra rapporten 
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Vedlegg 3:  
Begrepet risiko og risikofaktor  
 
 
Både HMS og Pasientsikkerhet har som fag, lovverk eller generell tankegang en felles 
overordnet hensikt: Å beskytte liv og helse. Begge tar utgangspunkt i å redusere årsakene til 
at tap av liv og helse kan oppstå. Begge typer risikoområder er fokuserte i 
samfunnsdebatten.  
 
En underliggende antakelse er at uønskede hendelser som går utover pasienter og 
medarbeideres liv og helse kan ha felles eller beslektede årsaksforhold, men også helt ulike 
årsaksforhold. I tillegg må vi anta at det eksiterer cross-over mekansimer, f.eks. ved at 
hendelser med pasienter også går ut over arbeidsmiljøet og den enkelte helsearbeider og at 
svik i arbeidsmiljøet i vid forstand har stor betydning for forutsetningene for 
pasientsikkerhet.  
 
For å skape et grunnlag for å prioritere tiltak mener vi det er nødvendig med en kort 
gjennomgang av risiko. Videre behøves en gjennomgang av hvilke kjente og tenkelige 
årsaker eller faktorer som bidrar til risiko.   
 
 

1. RISIKO 
 

Risikobegrepet 
Vi har i denne sammenheng valgt å knytte risikobegrepet til risiko for skade på live og helse 
hos henholdsvis medarbeidere og pasienter i Oslo universitetssykehus. Den mest 
dokumenterbare måten å beskrive slik risiko på er å bruke data over forekomst av det vi kan 
kalle helsetap (død, sykelighet, redusert livskvalitet) og tapenes alvorlighet. For dødsfall 
bruker vi forekomst pr. år selv om beregnede tapte leveår ville vært et vel så nyttig mål med 
stor relevans for prioritering. For akutte skader kan bruke forekomst og klassifisere i henhold 
til alvorlighetskategorier (der man må harmonisere alvorlighet mellom pasientskader og 
yrkesskader). For sykelighet kunne man bruke forekomst (incidens) av nyoppståtte tilfeller pr 
år, eller (enda bedre) en indikator (prevalens) for tapt livskvalitet multiplisert med antall år. 
Risiko kan settes opp i et diagram for observerbar forekomst (frekvens) av tapet og 
observerbar konsekvens. Risiko i betydningen fremtidige tap, kan tilsvarende beskrives i 
samme type diagram som sannsynlig forekomst av tapet og sannsynlig konsekvens. Dersom 
man har gode data (og ikke har endret forutsetningene for tap) vil fremtidig risiko være lik 
observert risiko, fordi tapene vil være like alvorlige og oppstå med samme frekvens.  
 

Estimering av helsetap, arbeidstakere og pasienter 
Teoretisk er det ikke noe i veien for å bruke epidemiologiske verktøy for å evaluere 
helserisiko for arbeidstakere forårsaket av svikt i arbeidsmiljøet eller helserisiko for pasienter 
forårsaket av svikt i undersøkelse og behandling. Men både for HMS- og 
pasientsikkerhetsområdet er situasjonen at det er krevende å dokumentere risiko objektivt 
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med de data som finnes, eller som vil være mulig å skaffe til veie. Likevel finnes noe data 
som gir en viss pekepinn: 
 
 
Dødelighet 

• HMS  
o I Norge registreres ca. 40 dødsfall pr år (32 i 2015)  i arbeidslivet i forbindelse 

med arbeidsulykker. Transportsektoren, landbruk og fiskeri er de mest utsatte 
sektorene.  

o I tillegg finnes tall for dødsfall som i varierende grad kan føres tilbake til 
helsefarlig arbeidsmiljø. Dette dreier seg i hovedsak om senskader fra 
transport og industri.  

o Dødsfall hos helsearbeidere er svært få og er oftest knyttet til 
voldshandlinger. Men arbeidsrelatert psykososial sykelighet er vanlig i 
helseprofesjonene og er assosiert til suicidalitet. Studier har vist at 
sykepleiere og leger har relativt høyere selvmordsrisiko sammenliknet med 
tilsvarende yrkesgrupper med samme lønnsnivå / utdannelse. 

• PASIENTSIKKERHET  
o Basert på GTT-data anslås minst 1000 (50% av 2000) dødsfall i Norge som i 

varierende grad er forårsaket av svikt i helsehjelpen.  
o I tillegg kommer dødsfall som skjer etter at helsehjelpen er avsluttet (til dels 

etter mange år) og der tilordning til svikt i helsehjelpen er krevende å 
dokumentere og erfaringsmessig ikke blir gjort i dødsmeldingene.   

 
Kommentarer 
Både for arbeidsmiljørelatert og pasientsikkerhetsrelatert dødelighet oppstår en utfordring i 
at dødsfall bare i varierende grad kan tilskrives underliggende aktuelle risikofaktorer:  
 

• For dødsfall i arbeidslivet kan vi legge til grunn at det er et 1:1 forhold mellom 
arbeidsmiljø og dødsfallene.  

 
• For dødelighet ved yrkessykdommer er arbeidsrelasjonen varierende, sjelden over 

50%, oftest langt lavere.   
 
• For GTT-tallene er det knyttet usikkerhet til om registrerte skader er påregnelige dvs 

u-ungåelige. Et vanlig akseptert estimat er at ca 50% er forebyggbare, men tallet er 
omstridt.  

 
• For sen - dødelighet av skader som skyldes feil i behandlingen er situasjonen at 

dødsfall sjelden skjer i en sammenheng der legen som skriver dødsattest er kjent 
med evt relasjon til at avdøde er utsatt for en feilbehandling som kan bidra til 
dødsfallet. I dødsårsaksstatistikken er det under 1% av dødsfallene som er meldt som 
mulig forårsaket av medisinsk feil.  
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Sykelighet 

• HMS 
o Viktigste kilder er levekårsundersøkelsene og forskningsartikler innenfor 

tilsvarende felt. Men data er tilgjengelige knyttet til yrkesgrupper og konkrete 
eksponeringsforhold / diagnosegrupper, f.eks skjelett/  muskellidelser, 
psykosoiale lidelser etc. Måleparametre er i hovedsak selvrapporterte plager, 
sykefravær etc.  

o Profesjonsrettede undersøkelser rette mot leger (legekårsundersøkelsene) og 
sykepleiere (f.eks. fra Arbeidsforskningsinstituttet og Statens 
arbeidsmiljøinstitutt) peker på flere typer sykelighet hos helsepersonell, f.eks. 
skjelett-muskel sykdommer og lettere psykiske lidelser.  

• PASIENTSIKKERHET 
o Sykelighet i befolkningen som kan tilskrives svikt i helsehjelpen har vi ikke 

funnet data på og er for eksempel ikke omtalt i Folkehelserapporten fra 2014. 
Konsekvensene av varig skade eller sykdom som kan tilskrives svikt i 
helsehjelpen er selvfølgelig like alvorlig for den enkelte pasient og pårørende 
som skader og sykdom generelt. F.eks vil skader på mor eller barn i 
forbindelse med føde – barsel ha stor negativ betydning for det videre livet til 
både mor og barn. Det er lett å finne andre eksempler.    

Kommentarer  
Til tross for at det finnes mye samfunnsmedisinsk forskning på subpopulasjoner og 
pasientkategorier i Norge finnes det lite på populasjonene «personer med 
heldehjelpsrelatert helseskade» eller «arbeidsmiljørelatert helseskade». I stedet for å basere 
seg på data er man derfor henvist til å bruke eksempler til å illustrere sammenhenger og 
forekomst.  

 
Data fra Achilles 

• HMS 
o 397 HMS-rapporter med alvorlighet minst «moderat skade» ble rapportert i 

2015.  
• PASIENTSIKKERHET 

o 192 PAS-rapporter med alvorlighet betydelig skade eller død ble rapportert i 
2015. Med betydelig skade menes 

o 851 PAS-rapporter med moderat skade, betydelig skade eller død ble 
rapportert i 2015 

Kommentarer  
• Meldeterskelen er trolig ulik for HMS og PAS  
• Kategoriseringsfeil begge veier mellom HMS og PAS-hendelser. Pasientrelaterte 

hendelser meldt som HMS-hendelser er vanligst. 
• Klassifisering av alvorlighetsgrad gjøres i 2 ulike skalaer 

 
 

 
 
 

 
 
 

34 



 
 
 
Oppsummering, estimering av helsetap, arbeidstakere og pasienter 
 
Data sett under ett tilsier at pasienter og helsearbeidere er i svært ulike risikosituasjoner 
med tanke på svikt i for helserisiko. For pasienter i sykehus så tenker vi at risiko er anslagsvis  
5-10 ganger så stor for helseskade knyttet til svikt i helsehjelpen enn helsepersonell i 
sykehus risiko for helseskade som følge av svikt i arbeidsmiljøet.  
 
 
 

2. RISIKOFAKTORER 
 
Med risikofaktorer mener vi påviste eller tenkte forhold av enhver art som bidrar til risko 
som tidligere definert. Kunnskapen om risiko i sykehus omfatter et betydelig spenn av 
faktorer som griper inn i hverandre. Vår antakelse er at flere risikofaktorer har betydning 
både for medarbeideres og pasienters risiko for helsetap. Noen ganger i den grad at det ikke 
gir mening å dele dem i faktorer for henholdsvis pasienter og medarbeidere. I tillegg har vi 
cross-over fenomener i betydningen av at skader på pasienter rammer helsearbeidere og 
arbeidsmiljø og omvendt at svikt i ledelse og arbeidsmiljø bidrar til helsetap for pasienter.  
 
Faktorene kan belyses med ulike innfallsvinkler. Nedenfor er satt opp ulike innfallsvinkler og 
kunnskapskilder, både av type forsknings- og fagkunnskap og konkrete forhold og 
kunnskaper fra Oslo universitetssykehus.   
 
2.1 Generelt 

• Fysisk am,  
• Psykososialt am,  
• Sikkerhetskultur, 
• Kommunikasjon, 
• Ledelse,  
• Kapasitet,  
• Kompetanse, 
• Personlig egnethet, non-professional skills 

Reason: «safety traps, swiss cheese» etc.  
• Opplæring vs systemsikkerhet,  
• ledelse, organisering, psykososiale forhold, etc. etc.    
• ? 

 
2.2 Data fra OUS 
 
LGG, tertiale risikogjennomganger, AM-rapporter 
Achillesdata 
Tilsyn / NPE / revisjoner  
Pasientsikkerhetsvisitter,  
Vernerunder / AMU,  
MU / PSU 
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? 
 

3. CROSS-OVERS OG SAMMENHENGER 
 

3.1 Generelt 
Hva vi vet generelt, her kan vi mye 
 
3.2 Eksempler 
Fra tilsynssaker, revisjoner enkeltsaker Achilles, hendelser på nett etc.  

 
 

3.3 Klassifisering 
 
Tabellverk som setter opp de viktigste risikofaktorer med avkrysning for relevans hhv HMS, 
pasientsikkerhet eller begge deler. Kanskje med forsiktig evaluering av alvorlighet for noen 
av dem.  
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Vedlegg 4:  
Evidensbaserte og anbefalte tiltak PSK/HMS    
 
 
Tiltak Referanse OUS-utfordring 
Spillerregler 
 
 

Chassin & Loeb. High-Reliability Healthcare. 
2013 
Codes of Conduct 

 

Kulturprogram  CREW Leiter, Michael P, et al. ”The impact of 
civility interventions on employee social 
behavior, distress, and attitudes”. Journal of 
Applied Psychology, Vol 96(6), Nov 2011 
NHS, West  

 

After Action Review Tannenbaum & Cerasoli, ”Do Team and 
Individual Debriefs Enhance Performance? A 
Meta-Analysis” Human Factors, 2013 

 

Teamtrening Association Between Implementation of a 
Medical Team Training Program and Surgical 
Mortality. Neily et al. JAMA 2010. VHA 
sykehus, 182 000 prosedyrer. 
 
Andre 

 

Gode utviklingssamtaler 
 
Inkl med temaet oppfølging av 
prosedyrer 

West  

Ledere som oppmuntrer til 
innspill 

Nembhard & Edmondson, ”Making it safe: 
The effects of leader inclusiveness and 
professional status on psychological safety 
and improvement efforts in health care 
teams”. Journal of Organizational Behavior, 
27, 941-966 (2006) 

 

Stressmestring Jones et al 1988 for leger (nyere referanse?)  
Kreativitetstrening  Innovasjon, 

kontinuerlig 
forbedring, stress 

Uønsket praksis og oppførsel får 
konsekvenser 

NHS 
RACS 

 

Rekruttering ut fra mer enn 
faglige kriterier. 
Attention to selection and 
appointment 
of the right doctors to leadership 
and 
management 

Atkinsen, Sturgeon  

Gode målinger 
Dvs kan anspore til endring, måle 
endring (gjerne også forskning)  

NHS  
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