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- Et nytt blikk på alvorlige uønskede hendelser   



Går det an…?
…å oppnå mer læring etter

alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten?



Litt om

• Historikk
• Hvem vi er – vår kompetanse
• Vårt oppdrag
• Vår rolleforståelse
• Pågående undersøkelser
• Publikasjoner så langt, erfaringer
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Direktør

Linn Merethe Bæra
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Åshild Vistnes
van der Veen
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Klinisk ansatte

Andreas Mastroanni Knut Magne 
Kolstadbråten

Satish Aora
Olav Toai Duc 

NgyenSalwan Al-ani
Håvard 
Trønnes



Vår 
kompetanse

• Helsefag
• Sikkerhetsfag
• Pasient- og brukererfaring
• Forbedringskompetanse
• Statsvitenskap/helsetjenestevitenskap
• Organisasjonspsykologi
• Human factor
• Juss
• Gravende journalistikk
• Filosofi-vitenskapsteori
• Helseteknologi
• Helseøkonomi
• Analyse
• Deltidsansatte klinikere 



Refleksjonspanelet
Reidun Førde  (LEDER) Lill Sverresdatter Larsen

Coby Omvlee Mina Adampour

Erik Fosse Olav Røise

Eva Stensland Randi Rosenqvist

Geir Sverre Braut Anne Kjersti Befring

Jan Erik Sverre Stein Knardahl

Jon Magnussen Steinar Hunskår

Noen som kan holde oss ansvarlig



Hva gjør 
man? Når noe går galt i helse- og 

omsorgstjenesten?



Oppdrag

• Utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og 
årsakssammenhenger for å bidra til læring
og forebygging av alvorlige hendelser

• Ikke ta stilling til sivilrettslig eller 
strafferettslig skyld og ansvar



Vårt oppdrag

Kontrollerende Lærende

UkomTilsynPoliti



Rolle
forståelse

• Uavhengig

• Overordnet

• Pasientnær

• Tjenestenær

• Ikke-sanksjonerende

• Kildebeskyttende

• Lærende og forbedrende



Velge 
hendelser for 
undersøkelse

• Grunnlag: Hendelser og bekymringsmeldinger

• Alvorlig

• Representativ

• Relevant

• Nasjonal betydning

• Behov for mer kunnskap

• Læringspotensiale

Hvilke tema representerer enkelthendelsene? 



Innkommende varsler

Lovpålagte varsler Bekymringsmeldinger
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Hvor kommer de lovpålagte varslene fra?

Somatikk                                psykisk helsevern                      kommune

Trender i varsel



Vår
metode

• Intervjuer

• Observasjoner

• Datainnhenting

• Analyse

• Dialog-fase

• Rapport  - tilrådinger



Virkemidler

Narrativ–tematisk tilnærming

• Ikke hvem har skylda

• Ikke hvor hendte dette

• Men: hva skjedde? 

• Og: hvorfor ga det mening i situasjonen å 
handle som man gjorde?



Ukom

En nasjonal ressurs som skal fremme:
• god ivaretakelse av pasienter, pårørende og ansatte når noe går galt
• gode metoder for undersøkelse av alvorlige hendelser
• forebygging av pasientskader



Vi skal

• Påpeke generell sikkerhetsrisiko i 
helsetjenesten, ikke i virksomheten –
(anonymisering?)

• Målrette budskap mot ulike nivå 

• Fremme refleksjoner og spørsmål like gjerne 
som svar og anbefalinger

• Benytte ulike format



Våre anbefalinger

Rammebetingelser

Individer

Virksomheter

Ukom

Kontroll



Hvordan 
bidra til 
læring?

Strategisk kunnskapsformidling

• Være tett på kunnskapsmiljøene

• Være tett på klinikerne

• Løfte fram pasient- og pårørendeperspektivet

• Definere målgruppene

• Benytte eksisterende kanaler

• Knytte seg til eksisterende nettverk

• «Ytre apparat»



Pågående undersøkelser



• Akutt forverring -
febersyke barn

• Dødsfall på en 
akuttpsykiatrisk 
sengepost

• Sikring av vinduer i 
helsebygg

• Brannulykker 
under røyking

• Avvisning i BUP

• Tjenester til traumatiserte flyktninger (Fagereng-

saken)

• Dødsfall samtidig rus og psykisk lidelse

• Drapssaker innen psykisk helsevern

• Løftehjelpemidler i helsetjenesten

• Håndtering av legemidler i kommunen

• Samhandling ved uavklart diagnose

• Kreftkirurgi (TaTME)

• Storforbrukere av prehospitale tjenester

• Anleggelse av nasogastrisk sonde

• Sikring mot hengning i psykisk helsevern

• Trygt arbeidsmiljø – trygg pasientbehandling

• Inkassokrav til psykisk syke pasienter



Eksempler:
våre første
rapporter



Funn
• Sykehuslokalene var 

uegnet for urolige 
pasienter.

• Bemanningen bestod av 
mange og ukjente

• Det var stor variasjon i 
krav og grensesetting.

• Hennes psykisk 
utviklingshemming var 
dårlig kjent og tatt lite 
hensyn til.

• Medikamenter var det 
viktigste tiltaket.

En ung kvinne døde brått og uventet på pasientrommet sitt.
Dødsårsak: Trolig forgiftning med antipsykotiske legemidler. 

Tilrådinger
• Systematiske befaringer 

knyttet til fysiske forhold 
– for å unngå at 
personalet ser seg 
blinde på omgivelsene.

• Skjermingspraksis må 
diskuteres jevnlig  og 
tverrfaglig.

• Etablert praksis for å 
oppdage forverret 
tilstand fra somatikken 
bør innføres i psykisk 
helsevern. 



Det alvorlig febersyke barnet

Funn
• «Lukas» var en 20 måneder gammel 

tidligere frisk gutt som hadde fulgt 
vanlig vaksinasjonsprogram.

• I løpet av fire dager gikk han fra å 
være helt frisk til å dø av 
hjernehinnebetennelse

• Han var innom flere behandlingsledd 
inkludert legevakt, fastlege, 
ambulanse, lokal- og 
universitetssykehus.

• I løpet av sykdomsforløpet var Lukas i 
kontakt med 60 ulike helsepersonell.

• Vurderingen av allmenntilstand er 
krevende, men avgjørende for 
oppstart av behandling.

Læringspunkter

• Nasjonale fagmiljøer bør utarbeide en 
felles forståelse av beskrivelse og 
vurdering av allmenntilstand.

• Beslutningsverktøyene på legevakt bør ha 
tydelig informasjon til foreldre om 
faresignaler.

• Kvalitetssikret informasjon om håndtering 
av febersyke barn bør gjøres bedre 
tilgjengelig for foreldrene.

• Det bør utarbeides standarder for 
dokumentasjon av foreldres observasjoner 
og vurderinger gjennom hele akuttkjeden.



• Antall dødsfall som følge av fall og hopp fra høyde i norske 
helsebygg er ukjent.

• Ofre i disse ulykkene er gjerne demente eller psykotiske 
pasienter. 

• Mer enn ti liv kan trolig reddes årlig gjennom enkle tiltak.

• Ukom har sendt ut en pasientsikkerhetsmelding der vi ber 
alle kommune- og sykehusledere om å sikre vinduer og 
balkongrekkverk i sine helsebygg. 

Pasientsikkerhetsmelding –
enkle tiltak kan redde liv!



Ungdom med uavklart
tilstand

Er tjenestene godt nok 
Skrudd sammen?



• Det er for stor variasjon  i 
tilgjengelighet og innhold i tilbudet

• Avslag fra BUP kan i seg selv utgjøre en 
risiko

• Unge blir eksponert for mange 
fagpersoner

• Vanskelig å sette ord på det vanskelige

• Ansvaret for de unge er uavklart

Uavklart tilstand er en risiko



Læring og forbedring

Ukom vil bidra til systematisk 
forbedring av pasientsikkerheten 
ved å kombinere 

• Profesjonskunnskap

• Sikkerhets- og 
forbedringskunnskap

• Pasient-, bruker- og 
pårørendeerfaring

Fritt etter Batalden & Stoltz (1993)

Profesjons-
kunnskap

Sikkerhets- og 
forbedrings-

kunnskap

Pasient-, bruker- og 
pårørendeerfaring



Erfaringer 
så langt

• «Høye skuldre» i helsetjenesten

• Virkelighetsforståelsen i våre rapporter bestrides 
ikke

• Undersøkte virksomheter gir positive 
tilbakemeldinger

• Familiene kjenner seg ivaretatt

• Rapportene skaper diskusjon

• Vi etterspørres i faglige sammenhenger

• Vi ivaretar også familier som ikke får sin historie 
undersøkt



Erfaringer 
– forts.

• Våre undersøkelser vil ofte berøre flere sektorer og 
tjenester 

• Nybrottsarbeid – metodeutvikling

• Dybde versus volum - bak hver rapport ligger ofte 
flere hendelser

• Nytte av samspill med andre aktører – helhetlig 
pasientsikkerhetsarbeid

• Internasjonal interesse for vårt arbeid 

• «Timingen» en utfordring – utvikle rollen under en 
pågående  pandemi



Spørsmål/
kommentarer ?


