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Bakgrunn/innledning 
Siden 2011 har Nordlandssykehuset hatt elektronisk avvikshåndtering. Dette gjør at vi nå har 
tilgjengelig statistikk både på antall hendelser som er meldt og hvor hendelsene er i 
saksbehandlingsprosessen.  Foretaket ønsker fortsatte en utvikling mot enda bedre meldekultur og 
med en lav terskel for å si fra. Det er viktig at ledere tar tak i forhold som meldes. Ved lukking av 
hendelser går det automatisk en e-post til melder med link til hendelsen.  
 
Fra våren 2012 var hendelser/meldekultur et av parameterne som ble rapportert på 
Nordlandssykehuset sin dashbord. Det ble da rapportert på siste fire måneder for et gitt 
måletidspunkt. I dette saksfremlegget kommer det fram at det er fortsatt en betydelig restanse på 
hendelser som er eldre enn dette. 
 
Styret vedtok i styresak 102-2014 at de var tilfreds med redegjørelsen for håndteringen av gamle, 
åpne hendelser. Det er viktig med en god og effektiv saksbehandling for å fremme en 
åpenhetskultur. Det ble også vedtatt at arbeidet med å løse utfordringen i forhold til 
saksbehandlingen måte videreføres, og at den obligatoriske e-læringen i Docmap er et viktig 
element i dette arbeidet. 
 
Organisering av Docmap i NLSH 
Avdeling for kvalitet, internkontroll og prosesstøtte (KIP) har det formelle ansvaret for den daglige 
oppfølgingen av kvalitetsverktøyet Docmap, og har brukerstøtte for Docmap på dagtid. Foretaket 
har også 12 klinikk-/avdelingsadministratorer (administratorer) i Docmap. Administratorene skal 
bistå klinikk-/stabsledelsen med å følge opp kvalitetsverktøyet Docmap i egen klinikk/stab. De har 
utvidet kompetanse og tilganger i Docmap. Hovedoppgaven er å drive opplæring i egen 
klinikk/stab, og se til at lokale systemer er i tråd med overordnede retningslinjer for 
dokumentstyring og avvikshåndtering. Administratorene har jevnlig nettverksmøter med Docmap 
support på foretaksnivå (systemansvarlig og brukerstøtte).  
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Saksbehandling av hendelser 
Hvert ledd i saksbehandlingen i Docmap får automatisk en tidsfrist på 14 dager. Ved utløp av 
tidsfrist genererer Docmap en purring pr e-post. Enkelte hendelser vil kreve en lengre og mer 
omstendelig saksbehandling. Det kan derfor ikke settes noen endelig frist for lukking, men etter vår 
erfaring vil de fleste hendelsene kunne lukkes innen fire måneder med normal saksbehandlingstid i 
hvert ledd. 
 
Denne saken tar utgangspunkt i hendelser som er meldt før 1/4-2015, dvs. meldinger som på 
måletidspunktet (22/8-15) var eldre enn ca. 5 måneder, og saksbehandlingen ikke var avsluttet. 
Begrepet «gamle, åpne hendelser» vil i denne saken referere til disse. I tillegg ser man på hvor 
mange som har gjennomført den obligatoriske opplæringen. Det foretas også en sammenligning 
med tilsvarende resultater fra styresak 102-14 for å kunne se om det har vært en positiv utvikling. 
 
 Ny status for behandling av gamle, åpne hendelser 
I begrepet hendelser inngår forbedringsforslag, avvik, pasienthendelser, personskade og 
samhandlingsavvik. 
 
Antall hendelser som er meldt i foretaket siste to årene er som følger: 
 
Periode Fra 1/4-2013 til 1/4-2014 Fra 1/4-2014 til 1/4-2015 
Totalt antall hendelser i 
NLSH 

3292 4097 

 
Totalt sett har er det meldt ca. 25 % flere hendelser i foretaket det siste året. Det viser en positiv 
utvikling av meldekulturen.  
 
Gamle, åpne hendelser 
Tabellen under viser utviklingen av gamle, åpne hendelser fordelt på klinikk/stab: 
 

 
 
Når vi sammenligner antall åpne hendelser pr 22/8-2014 og -2015, ser vi en økning fra 402 til 444 
hendelser. I forhold til antall meldt hendelser kan vi se at det er en bedring i saksbehandlingstiden. 
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Det er fortsatt et forbedringspotensial med så mange hendelser med saksbehandlingstid på over 4 
måneder. Om saksbehandlingstiden blir lang, blir det ofte problemer med å nøste opp i hva som 
egentlig har skjedd.  Pr 24/11-15 er det 368 av de hendelsene meldt før 1/4-2015 som ikke er 
ferdigbehandlet, og 48 av disse er meldt før 1/4-2014. 
 
Årsaken til lang saksbehandlingstid er sammensatt. 29 % av hendelsene ligger fortsatt hos melder. 
Mange av disse har aldri blitt sendt til nærmeste leder. Meldingene kan også ha blitt sendt tilbake 
fra leder med behov om ytterligere informasjon/oppklaring. 39 % av hendelsene har stoppet opp hos 
ni ledere i foretaket. Hos de fleste enhetene skjer det kun unntaksvis at saksbehandlingen stopper 
opp, men enkelte enheter har særlige utfordringer med å få gjennomført saksbehandlingen innen 
tidsfristen. 
 
Opplæring i Docmap 
Siden mai 2014 har to obligatoriske e-læringsprogrammer vært tilgjengelig i Campus, Helse Nord 
sin felles e-læringsportal.  
 

• «Docmap for alle»: Kurset for alle ansatte omhandler grunnleggende bruk av Docmap  
• «Docmap for ledere»: Kurset for ledere omhandler avviksbehandling 

Docmap for alle 
 

 
 
Grafene er basert på date hentet ut i sept. 2014 og nov. 2015. Dette viser en betydelig fremgang av 
antall ansatte som har fullført kurset. Pr nov 2015 har 55 % fullført og 8 % påbegynt. 
Tallene vil ha et element av usikkerhet pga det alltid er noen som begynner eller slutter i foretaket, 
men det vil gi en pekepinn på hvor vi står.  
 
Docmap for ledere 

 
 

Gjennomføring av kurset  
Docmap for alle, målt sept. 2014 

Fullført Påbegynt Ikke påbegynt

Gjennomføring av kurset 
Docmap for alle, målt nov.2015 

Fullført Påbegynt Ikke påbegynt

Gjennomføring av kurset  
Docmap for ledere, målt sept.2014 

Fullført Påbegynt Ikke påbegynt

Gjennomføring av kurset  
Docmap for ledere, målt nov.2015 

Fullført Påbegynt Ikke påbegynt

 
Styresak 120/15                            Møtedato:   15. desember 2015                                                    3 



Grafene er basert på date hentet ut i sept. 2014 og nov. 2015. Pr nov 2015 har 71 % fullført og 11% 
påbegynt. Her er det en liten forbedring.  

Oppsummering/direktørens vurdering 
Det har vært fokus i foretaket på gamle, åpne hendelser som ikke blir ferdig behandlet. Det har vært 
oppe i direktørens ledergruppe, og skal rapporteres årlig i ledelsens gjennomgang. I tillegg er det et 
tema på klinikkene sine KVAM møter, og et fast punkt i Docmap nettverksmøte for 
administratorene. 
 
En forutsetning for å kunne fremme en åpenhets- og pasientsikkerhetskultur er at det eksisterer 
arenaer hvor de ansatte kan kommunisere åpent. Docmap er det verktøyet som skal brukes til dette, 
og det ser ut til at flere bruker det nå mer aktivt. 
 
Direktøren er tilfreds med at de fleste enheter ser ut til å ha gode rutiner og tilstrekkelig kunnskap 
for egen håndtering av hendelser gjennom Docmap. Samtidig er det to områder der det må 
iverksettes tiltak for å få ned antall åpne hendelser. Det er de hendelsene som melder ikke har sendt 
videre til saksbehandling, og ledere som ikke behandler innkommende hendelser. I tillegg må alle 
ha gjennomgått den obligatoriske opplæringen, slik at hendelsene ikke stopper opp pga. manglende 
grunnleggende kunnskaper. Direktøren forutsetter at klinikkene/stabene intensiverer arbeidet med å 
sørge for at alle ansatte får gjennomført tilgjengelig opplæring i Docmap. 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret er tilfreds med redegjørelsen for håndtering at gamle, åpne hendelser i foretaket. 

2. Styret forventer at det jobbes videre med å løse de utfordringene som blir presentert i saken og 
ber om ny oversikt om et år. 

3. Styret understreker viktigheten av en god og effektiv saksbehandling av hendelser. Dette er et 
premiss for åpenhetskulturen som vi ønsker i foretaket. 

4. Styret ber direktøren iverksette tiltak for å sikre at alle ansatte og ledere har gjennomført  

e-læring i Docmap innen utgangen av mars 2016. 

5. Styret ber direktøren etablere kvartalsvis rapportering fra klinikker/staber på gamle, åpne 
hendelser og status på opplæring. 

 
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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