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Hva er Global Trigger Tool? Strukturert journalundersøkelse er en 

fremgangsmåte å identifisere og måle forekomst av pasientskade i 

helsetjenesten. Global Trigger Tool (GTT) er en standardisert 

prosedyre for å gjøre dette på.  
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Styresak 2021   
Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2020 
 

Saksbehandler: Berit Enoksen, Beate Karlsen 
 
Vedlegg (t): Dashbord for Nordlandssykehusets GTT resultater 2014-2020 
 
Innstilling til vedtak: 

• Styret tar saken til orientering og ber om at arbeidet med å nå målsetningen om å 
redusere antall pasientskader med 15 % mellom 2019-2022 kontinueres. 

 
Bakgrunn 

Foretaket har gjennom sin strategiske utviklingsplan som mål å vektlegge pasientsikkerhet i 
alle ledd, og å holde risikoen for uventede utfall og hendelser på et minimum. Den 
retrospektive gjennomgangen av pasientopphold gjennomført med Global Trigger Tool 
(GTT)-metoden1 gir Nordlandssykehusets styre oversikt over utviklingen av pasientskader. 
Fra 2021 presenteres resultatene fra GTT-undersøkelsen kun en gang per år, og da med 
oversikt over målinger for Nordlandssykehuset samlet, i tillegg til teamvise resultater.  
 
Direktørens vurdering 
Året 2020 ble et annerledes år med mange endringer for å håndtere den pågående covid 19-
pandemien, inkludert redusert antall heldøgnsopphold i Nordlandssykehuset HF. Dette har 
sannsynlig påvirket resultatene fra GTT-analysen i 2020. Likevel er ikke dette den eneste 
forklaringen. Direktøren erfarer at reduksjonen i antall pasientskader og oppfyllelsen av 
kravet i oppdragsdokumentet for 2020, også må betraktes som et resultat av økt fokus og 
systematisk arbeid. For å innfri vedtaket om en reduksjon av pasientskader med 15 % ved 
utgangen av 2022 må vi kontinuere det gode arbeidet som har pågått gjennom 2020. 
Pasientskader vil derfor fortsatt være et fokusområde i Nordlandssykehuset, i tråd med de 
nasjonale styringsmålene.  
 
Resultater fra GTT-undersøkelsen i Nordlandssykehuset for 2020  
Siden 2015 har GTT-teamene gransket 9 – 11 % av alle somatiske sykehusopphold per år, og 
andelen synes stabil med 11 % granskede sykehusopphold i 2020. 
 
Tabell 1-3 viser resultatene for de tre nasjonale målingene for pasientskader per team og for 
foretaket samlet i 2020. Vi ser at det er reduksjon for alle målingene på foretaksnivå. 
 
Tabell 1. Endring i målingen «antall pasientskader per 1000 liggedøgn» (Figur 1) fra 2019-20 
fordelt per team og for foretaket samlet. 

Granskingsteam Endring% (2019 – 2020) Figur nr. 

Lofoten 56 % Reduksjon Figur 10 

Medisin Bodø 5 % Økning Figur 14 

HBEV 60 % Reduksjon Figur 18 

Kirurgen 33 % Reduksjon Figur 22 

Ortopeden 12 % Reduksjon Figur 26 

                                                           
1 GTT-veileder – beskriver metoden  

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/malinger/global-trigger-tool-gtt/_/attachment/inline/41ba1ea9-5265-4cf2-b528-402925c028d3:ae28b028668b7c8f95b1a431b2eeac85b51fe61e/gtt-veileder.pdf
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Kvinneklinikken 56 % Økning Figur 30 

Vesterålen 35 % Økning Figur 34 

Nordlandssykehuset HF 18% Reduksjon Figur 1 

 
Tabell 2. Endringen i målingen «antall pasientskader per 100 innleggelser (Figur 2) fra 2019-
20 per team og for foretaket samlet 

Granskingsteam Endring% Figur nr. 

Lofoten 57 % Reduksjon Figur 11 

Medisin Bodø 6 % Reduksjon Figur 15 

HBEV 63 % Reduksjon Figur 19 

Kirurgen 43 % Reduksjon Figur 23 

Ortopeden 21 % Reduksjon Figur 27 

Kvinneklinikken 45 % Økning Figur 31 

Vesterålen 30 % Økning Figur 35 

Nordlandssykehuset HF 24 % Reduksjon Figur 2 

 
Tabell 3. Endringen i målingen «andelen somatiske pasientopphold med minst en 
pasientskade» (Figur 3) fra 2019-20 per team og for foretaket samlet 

Granskingsteam Endring% (2019 – 2020) Figur nr. 

Lofoten 8 % Reduksjon Figur 12 

Medisin Bodø 1 % Reduksjon Figur 16 

HBEV 8 % Reduksjon Figur 20 

Kirurgen 7 % Reduksjon Figur 24 

Ortopeden 3 % Reduksjon Figur 28 

Kvinneklinikken 3 % Økning Figur 32 

Vesterålen 3 % Økning Figur 36 

Nordlandssykehuset HF 3 % Reduksjon Figur 3 

 
GTT-målingene for 2020 viser en reduksjon i antall pasientskader med totalt 87 i absolutte 
tall. Dette, utgjør en nedgang på 25 % sammenlignet med 2019 (Tabell 5).  
 
Mulige faktorer som har påvirket resultatene i 2020  
Endring i resultatene fra GTT-analysen fra ett år til et annet må tolkes med forsiktighet, da 
det alltid vil være en naturlig (forventet) variasjon i denne typen randomiserte 
undersøkelser. Likevel finner vi det viktig og riktig å vurdere faktorer som kan har påvirket 
resultatene. Årsaken til nedgangen i registrerte pasientskader er ikke systematisk utredet, 
men det er flere kjente faktorer som kan ha bidratt til den positive utviklingen i 2020-
resultatene: 
 

• Generelt øket fokus. De senere årene har forbedring, pasientsikkerhet og fokus på 
pasientskader fått stadig større oppmerksomhet, noe som blant annet fremkommer 
gjennom samfunnets forventninger og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, 
pasientsikkerhetsprogrammet.  

• Internt fokus: Både kirurgisk og medisinsk klinikk besluttet å revitalisere noen av 
innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltaket kan ha bidratt til 
reduksjonen for skadetypene fall, trykksår og urinveisinfeksjoner som GTT-analysen 
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for 2020 avdekket. Kirurgisk klinikk gjennomgår også GTT-resultater på KVAM-møter, 
der det utarbeides planer for nødvendige tiltak.  

• Kortere liggetid. Antall liggedøgn ble redusert med 7 % fra 2019 til 2020. Gjennom 
forskningsdata fra Nordlandssykehuset antallet pasientskader har sammenheng med 
økt liggetid 

• Teknologi, Medanets-app. Dette er en app som gir personell ved sengepostene en 
enkel og sikker registrering av pasientens tilstand, først og fremst som et verktøy for 
tidlig oppdagelse av forverret tilstand; New Early Warning Score (NEWS). 
Registreringene er også tatt i bruk for enklere registrering av pasientens 
risikofaktorer for trykksår, fall og ernæringsmessig risiko. 

• Økning i generelle smitteverntiltak som følge av covid-19 pandemien kan ha redusert 
antallet helsetjenesteassosierte infeksjoner.  

• Sykehusareal. Belastningen med rokader og omorganisering i forbindelse med 
renovering av Nordlandssykehuset Bodø har blitt nevnt som en mulig årsak til økning 
av pasientskader. I løpet av 2020 ble arbeidet med utbyggingen ferdigstilt. 

• Færre innleggelser. I 2020 hadde Nordlandssykehuset 962 færre innleggelser totalt 
enn i 2019. Reduksjonen i antall døgninnleggelser tilskrives covid-pandemien. GTT-
resultatene påvirkes derimot ikke av svingninger i antall innleggelser, siden antall 
uttrekk per måned og granskede pasientopphold per år har vært konstant siden man 
startet GTT-registreringene i 2010. Det kan spekuleres i om reduksjonen i antall 
innleggelser kan ha hatt generelle effekter, som i forlengelsen kan ha påvirket GTT-
resultatene, for eksempel arbeidsbelastning, faglig oppdatering og utvikling, trening 
og simulering. Slike forhold er ikke vurdert, og GTT-resultatene gir ingen åpenbare 
indikasjoner hvilken betydning dette kan ha. 

 
Pasientskader fordelt på de ulike granskningsteamene  
Resultatet fra GTT-målingen for 2020 viste reduksjon i antall skader for 5 av foretakets 7 
granskningsteam. Vi kan ikke gjøre sammenligninger av skaderate mellom de ulike teamene, 
siden det er relativt stor variasjon i den medisinske aktiviteten ved de ulike fagområder og 
data som hentes ut ikke er justert for ulikheter i pasientpopulasjonen (som f. eks alder, 
kjønn, tilleggssykdom osv.). 
 
Tabell 4. Pasientskader med alvorlighetsgrad fordelt per team 

Team Ande
l 
opph
old 
gran
sket 
2020 

Pasie
nt 
skad
er pr 
1000 
ligge
døgn 

Pasients
kader pr 
100 
innlegge
lser 

Andel 
innleg
gelser 
med 
minst 
en 
skade 

Absolutt 
antall 
pasients 
skader  

Andel 
alvorlig
hetsgra
d G, H 
og I  

Skadetype 
Alvorlighetsgra
d G, H og I 

Hyppigste 
skadetype 

Lofoten 11% 18↓ 9↓ 8%↓ 21 2% 1  Trykksår  

Medisin 
Bodø 

7% 44 ↑ 28↓ 21 % 
↑ 

67 4,5% G 
og I 

3  Legemiddel-
relaterte skader 

Hode og 
bevegelse 

19 % 15 ↓ 7↓ 6 %↓ 17 12%  2  Legemiddel-
relaterte skader 

Kirurgi 
Bodø 

9 % 35 ↓ 16 ↓ 15 % 
↓ 

39 5% 2  Annen kirurgisk 
komplikasjon 
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Ortopedi 
Bodø 

16 % 44 ↓ 22 ↓ 17 % 
↓ 

52 4 %   3  Legemiddel-
relatert skade 

Kvinneklini
kken 

22 % 39↑ 16 ↑ 12%↑ 38 2,6%  1  Blødning 

Vesterålen 9 % 23↑ 16↑ 12%↑ 31 0 0 Legemiddel-
relatert skade 

 
Skadetyper i 2020 
Også i 2020 var legemiddelrelaterte skader den hyppigst forekommende med 36 registrerte 
tilfeller med varierende alvorlighetsgrad (Figur 29). 16 av disse var E-skader, 19 var F-skader, 
som gir forlenget liggetid, og én ble registrert som H-skade. Av de 36 registrerte 
legemiddelrelaterte skadene var 29 beskrevet som bivirkning eller uønsket effekt av 
medikamenter. Legemiddelrelaterte pasientskader er den skadetypen som har forekommet 
hyppigst på landsbasis de siste årene, men 2020-data nasjonalt foreligger ikke ennå for 
sammenligning. Samlet sett var ulike former for infeksjon den største skadegruppen med 88 
tilfeller i 2020, og disse utgjorde 33,6 % av skadene totalt (Figur 6), som er en reduksjon fra 
2019. Størst reduksjon fant man for skadetypen «annen kirurgisk komplikasjon», som ble 
redusert med 32 % fra 2019 til 2020. 
 
Seksjon for pasientsikkerhet har gjennomført kvalitetssikring med gjennomgang av utvalgte 
granskinger, og ikke funnet data som avviker fra GTT-metoden. 
 
Alvorlighetsgrad i 2020 
Selv om resultatet fra 2020-granskingen viste reduksjon i 
antall pasientskader, var fordelingen i alvorlighetsgrad 
nesten lik for årene 2018, 2019 og 2020 (Figur 4). E-skader 
utgjorde 44 % av registrerte pasientskader totalt i 2020, og 
viste en reduksjon på 0,5 % sammenlignet med 2019.  F-
skader utgjorde 51 % av skadene og var på samme nivå som 
i 2019. 
 
Siden 2018 har det vært flest skader i kategorien F, en utvikling man også har sett på 
landsbasis. En av flere årsaksforklaringer Helsedirektoratet har beskrevet2 er innleggelser 
med for eksempel infeksjon etter poliklinisk kirurgi som vil bli kategorisert som F-skade. 
Tidligere lå gjerne pasienter noe lengre på sykehus, noe som ga mer tid til å observere for 
eksempel infeksjoner. Skader ville da blitt registrert under kategori E. 
 
De alvorligste skadetypene; G, H og I-skader utgjorde 4,5 % av de registrerte pasientskadene 
i 2019 og 2020, mens både antall og alvorlighetsgrad var ulikt. I 2020 ble det registrert 6 
færre G, H og I-skader enn i 2019, mens antallet I-skader, der pasienten døde, økte fra 3 i 
2019 til 6 i 2020.  
 
Planlagte tiltak framover 

• Kontinuere arbeidet med tiltakene i innsatsområdene fra det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet 

                                                           
2 Pasientskader i Norge 2019 – Målt med Global Trigger Tool 

Klassifisering av alvorlighetsgrad: 

E: Forbigående skade som krevde behandling                       

F: Forbigående skade- førte til forlenget opphold     

G: Langvarig skade – varig mèn                                

H: Livreddende behandling var nødvendig                

I: Pasienten døde                      

 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/pasientskader-i-norge-2019-malt-med-global-trigger-tool
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• Arrangere møter med team og klinikkledere for å se på resultater og diskutere videre 
fokus for tilnærming til potensiell kvalitetsforbedring for å nå målet som er satt for 
foretaket. 

• Videreføre de klinikkovergripende seminarene med GTT-teamene to ganger per år for 
gjennomgang av metodikk, resultater og mulig identifikasjon av områder for 
kvalitetsforbedring 

• Utarbeide kontrollgrafer i Visual Analytics (VA) med konfidensintervall slik at våre 
resultater blir fremstilt lik resultatene i den nasjonale rapporten, (gir større signifikans 
for resultatene).  
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Vedlegg  
Dashbord for Nordlandssykehusets GTT-resultater 2014 – 2020 
Resultater på foretaksnivå 

 
Figur 1. Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 siste 
målinger), Nordlandssykehuset HF 2014-2020 

 
Figur 2. Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 siste 
målinger), Nordlandssykehuset HF 2014-2020 

 
Figur 3. Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), Nordlandssykehuset HF 2014-2020 
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Skadetype E F G H I Sum 

antall 

skader  

Totalt antall 

pasientopphold 

de undersøkte 

innleggelse er 

trukket fra 

Antall 

liggedøgn 

på 

uttrukne 

opphold 

%Andel 

skade 

per 

liggedøgn 

Total andel skade 

pr 

pasientopphold 

(%) 

2017 111 99 4 5 1 220 16507 8375 2,62 1,33 

2018 124 163 7 4 6 304 16300 9146 3,32 1,86 

2019 157 179 8 5 3 352 16121 9185 3,83 2,18 

2020 117 136 5 1 6 262 15159 8502 3,11 1,74 
Tabell 5 Sum skader i 2017 - 2020 fordelt på alvorlighetsgrad, antall, andel per liggedøgn og skade 
per opphold 

 

 
Figur 4 Skader per alvorlighetsgrad for Nordlandssykehuset HF for Nordlandssykehuset HF 
 



8 
 

Figur 5 legemiddelrelaterte skader 2016 – 2020 for Nordlandssykehuset HF 

 
Figur 6 Fremstilling av ulike infeksjoner samlet og fordelt på type infeksjon i 2020 for 
Nordlandssykehuset HF 
 

 
Figur 7 Skadetyper og antall funnet i 2020 for Nordlandssykehuset HF 
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Figur 8 Skadetyper per år for NLSH samlet, og alvorlighetsgrad 
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Resultat per team  
 

Team Lofoten  

 
Figur 9 Skadeteller med alvorlighetsgrad for team Lofoten 

  



11 
 

 
Figur 10 Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 siste 
målinger), team Lofoten 2014-2020 

 
Figur 11 Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 siste 
målinger), team Lofoten 2014-2020 

 
Figur 12 Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), team Lofoten 2014-2020 
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Medisinsk team, Bodø 

 
Figur 13 Skadeteller med alvorlighetsgrad for medisinsk team Bodø 
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Figur 14 Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 siste 
målinger), Medisinsk team Bodø 2014-2020 

 
Figur 15. Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 
siste målinger), Medisinsk team Bodø 2014-2020 

 
Figur 16. Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), Medisinsk team Bodø 2014-2020 
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Hode- og bevegelse team, Bodø 

 
Figur 17 Skadeteller med alvorlighetsgrad for team hode- og bevegelse 
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Figur 18 Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 siste 
målinger), team Hode- og bevegelse team Bodø 2014-2020 

 
Figur 19. Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 
siste målinger), team Hode. og bevegelse Bodø 2014-2020 
 

 
Figur 20. Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), team Hode- og bevegelse 2014-2020 
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Kirurgisk team, Bodø 

 
Figur 21 Skadeteller med alvorlighetsgrad for kirurgisk team Bodø 
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Figur 22 Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 siste 
målinger), Kirurgisk team Bodø 2014-2020 

 
Figur23. Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 siste 
målinger), Kirurgisk team Bodø 2014-2020 

 
Figur 24. Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), kirurgisk team Bodø 2014-2020 
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Ortopedisk team, Bodø 

 
Figur 25 Skadeteller med alvorlighetsgrad for ortopedisk team Bodø 
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Figur 26 Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 siste 
målinger), Ortopedisk team Bodø 2014-2020 

 
Figur 27.  Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 
siste målinger), Ortopedisk team Bodø 2014-2020 

 
Figur28. Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), Ortopedisk team Bodø 2014-2020 
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Team Kvinneklinikken, Bodø 

 
Figur 29 Skadeteller med alvorlighetsgrad for team Kvinneklinikken 
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Figur 30 Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 siste 
målinger), Kvinneklinikken Bodø 2014-2020 

 
Figur 31. Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 
siste målinger), Kvinneklinikken Bodø 2014-2020 

 
Figur 32. Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), Kvinneklinikken Bodø 2014-2020 
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Team Vesterålen  

 
Figur 33 Skadeteller med alvorlighetsgrad for team Vesterålen 
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Figur 34. Antall pasientskader pr 1000 liggedøgn med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 10 
siste målinger), team Vesterålen 2014-2020 

 
Figur 35. Antall innleggelser per 100 innleggelser med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje,10 
siste målinger), team Vesterålen 2014-2020 

 
Figur 36. Andel innleggelser med minst èn pasientskade med glidende gjennomsnitt (heltrukken linje, 
10 siste målinger), team Vesterålen 2014-2020 


