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Styresak 005-2017  
Pasienthendelser, tilsynssaker, statistikk for NPE, varslingssaker (§3-3a – 
meldinger) og oversikt på eksterne tilsyn/revisjoner for NLSH HF fra 1.1-
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Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
 
Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag 
for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. 
 

Bakgrunn: 
I denne saken presenteres oversikt over: 
 

• Mottatte og behandlede pasienthendelser som er sendt over til Helsedirektoratet i henhold til 
spesialisthelsetjenestelovens §3-3. Oversikten dekker både somatisk og psykiatrisk 
virksomhet. 

• Status for Fylkesmannens tilsynssaker opprettet mot Nordlandssykehuset HF i perioden 1/1- 
31/12 - 2016. 

• Statistikk for NPE 
• Varslingssaker til Statens Helsetilsyn (§3-3a – meldinger) 
• Oversikt/status på eksterne tilsyn (systemtilsyn) og revisjoner for 2016.  

1. Innledning 

Fra 1. januar 2016 ble meldeordningen overført fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til 
Helsedirektoratet. Overflyttingen ble gjennomført på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett 2015, 
der det ble besluttet at den sentrale helseforvaltningen skulle samles i færre etater. Dette har ikke 
fått noen praktiske konsekvenser for foretakets meldesystem.  
 
Kriteriene for at en skal melde til Helsedirektoratet er de samme som da meldeordningen lå hos 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten: 
 

• Hendelser som har ført til betydelig skade på pasient 
• Forhold som kunne ha ført til betydelig skade på pasient 
• Skade forvoldt av pasient på medpasienter 

Saksbehandler:  Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen 
Dato dok: 13.02.2017 
Møtedato: 21.02.2017 
Vår ref:  2010/1702 
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Helsedirektoratet har ingen kontrollfunksjon, men skal understøtte helsetjenestenes egen håndtering 
av hendelsene. Helsedirektoratet skal gi nyttig og rask tilbakemelding til tjenesten, og generere 
kunnskaps- og læringsinformasjon.  
 
Meldingen til Helsedirektoratet kan ikke brukes som grunnlag for å reise tilsyns- eller straffesak 
mot den som har meldt eller eventuelt andre involverte. 
 
Det er viktig å presisere at alle pasienthendelser som meldes i foretaket skal behandles og lukkes i 
henhold til foretakets rutiner.  
 

2. Pasienthendelser 2016 
 
Alle pasienthendelser som blir sendt til Helsedirektoratet blir behandlet i klinikkene og i arbeidsutvalg 
(somatikk) og Kvalitet- /skadeutvalgene. Utvalgenes viktigste rolle er å granske og påse at klinikken 
har iverksatt adekvate tiltak som reduserer risiko for at tilsvarende pasienthendelser skjer på nytt. 
Kvalitetsutvalget behandler hver sak individuelt, men ser i tillegg på sammenhenger og trender på 
klinikknivå og på tvers i foretaket.  
 
 
Pasienthendelser meldt til Helsedirektoratet i 2016: 
 
Det ble total meldt 218 pasienthendelser til Helsedirektoratet i 2016 mens det ble meldt 265 i 2015. 
Av de 218 meldingen som ble sendt over til Helsedirektoratet i 2016 så var 187 (226 i 2015) fra 
somatikken og 31 (29 i 2015) fra psykiatri.  
 
 
Somatikk 
For de Pasienthendelsene som Kvalitet-/skadeutvalget mottar og behandlet i 2016 så fordeler 
saksbehandlingen seg på følgende måte: 

1. 134 pasienthendelser er lukket med klinikkens behandling. 

2. 44 pasienthendelser er lukket etter behandling i Kvalitetsutvalget. 

3. 18 pasienthendelser er under/klar for behandling i kvalitet/arbeidsutvalg. 

 
Psykiatri 
For de Pasienthendelsene som Kvalitet-/skadeutvalget mottar og behandlet i 2016 så fordeler 
saksbehandlingen seg på følgende måte: 

1. 26 pasienthendelser er lukket etter behandling i Kvalitetsutvalget. 

2.  4 pasienthendelser er klar til behandling i Kvalitetsutvalget 

3. 1 pasienthendelser er fortsatt under behandling i klinikken. 
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Pasienthendelser i Nordlandssykehuset HF 
 
Figur 1: Totalt antall pasienthendelser meldt i NLSH HF og andelen som er meldt 
Helsedirektoratet for 2015 og 2016 i henhold til spesialisthelsetjenesten §3-3. 
 

 
Grafen viser at det er meldt noen færre pasienthendelser til Helsedirektoratet etter 
spesialisthelsetjenesten §3-3 i 2016 (218) i forhold til 2015 (265). Derimot ser vi at det totale antall 
pasienthendelser som meldes i foretaket er høyere i 2016 (918) enn det var i 2015 (854). Tallene 
viser en svakt økende meldekultur men at andelen som sendes til Helsedirektoratet er redusert i 
2016.  

For å kunne si noe om hvordan vår meldekultur i 2016 er sammenlignet med andre helseforetak har 
vi henvendt oss til Meldeordningen og bedt om å få ut statistikk som viser hvordan dette fordeler 
seg på landsbasis. Per dags dato har vi ikke fått det som er etterspurt, men vil komme tilbake til 
dette når det foreligger statistikk fra Meldeordningen for 2016.  

Vurdering av hva som er meldepliktig eller ikke gjøres i all hovedsak av melder og ledere. Ved tvil 
anbefales de å melde. Pasienthendelser som ikke oversendes Helsedirektoratet er vurdert til å ha en 
lavere alvorlighetsgrad og er følgelig ikke meldepliktige i henhold til spesialisthelsetjenestelovens 
§3-3.  

Eksempler på dette er: 

• Fallhendelser med liten eller ingen konsekvenser for pasienten   
• Rutiner og prosedyrer ikke fulgt  
• Legemiddelfeil med liten eller ingen konsekvenser for pasienten  

 

Figur 2: Antall pasienthendelser mottatt kvalitet/arbeidsutvalg og hvordan det fordeler seg på de 
ulike klinikkene i foretaket. 

 
 
Styresak 005/17                            Møtedato: 21. februar 2017                                                       3 



Figur 3: Oversikt over hvilke ulike faggrupper som melder pasienthendelser i NLSH somatikk.  

 
Figur 3 viser hvilke ulike faggrupper som melder i pasienthendelser i foretaket. Vi ser at fordelingen 
på hvem som melder har endret seg noe de siste tre årene. En liten nedgang for leger og sykepleiere 
og en liten økning for ledere, helsefagarbeidere, bioingeniører og radiografer.  
 
Figur 4: Oversikt over hendelsestype for de pasienthendelser (196 stk) som ble behandlet i 
arbeids/Kvalitetsutvalg i somatikk i 2016. 
 

 
Av figur 4 går det frem at de tre største årsakene pasienthendelser er: 

1. Rutiner/prosedyrer mangler/ikke fulgt (38,3 %) 

2. Fallhendelse (22,4 %).  

3. Legemiddelhåndteringsfeil (21,4 %) 

 
 
Rutiner/prosedyrer mangler/ikke fulgt 
 
Rutiner/prosedyrer som mangler eller ikke blir fulgt er på nåværende tidspunkt den største årsaken 
til at pasienthendelser meldes i Nordlandssykehuset. Andelen for denne kategorien har i 2015 og 
2016 stabilisert seg på rundt 38 %, etter å ha økt fra om lag 30 % i 2014. Sannsynlig årsak til denne 
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økningen er bedre meldekultur, samt at flere av denne type feil nå meldes som pasienthendelser i 
stedet for vanlige avvik.  
 
Eksempler på hva denne kategorien omfatter: 
 

- Glukoseprøve ble tatt samme hånd som det pågikk infusjon av glukose  
- Feil knyttet bruk av oksygen til pasient  
- Pasient ble ikke screenet for MRA 
- Pasient var ikke klargjort for operasjon i henhold til prosedyre 
- Rutiner for overflytting av pasienter mellom sykehus er ikke fulgt 
- Pasient ble strøket fra operasjon uten at fastlege og pasient ble informert 
- Forsinket innkalling av pasient til planlagt kontroll 
- Dialysekateter lagt inn feil 
- Lavt blodsukker ble ikke avdekket på nattevakt 
- Det ble avdekket trykksår 
- Feil fornavn og ingen fødselsdato på både innkomstjournal og kurve 
 

 
Fallhendelser i NLSH Somatikk 
 
Figur 5: Antall fallhendelser for samme tidsintervall fra 2014 til med 2016. 

 
Basert på statistikken ser en at det ble meldt færre fallhendelser i 2016 (44) sammenlignet med 2014 
og 2015 (56).  

Alle fallhendelser innebærer en potensiell risiko for betydelig skade, herunder dødsfall. Fallpakken 
¨Forebygging av fall i helseinstitusjoner¨ er implementer i hele foretaket og det er viktig at en fortsatt 
har fokus på sørge for å screene pasientene og følge opp med risikoreduserende tiltak.  
 
Fallpakken har gitt økt fokus på forebygging av fall og som følge av dette har ansatte er blitt mer 
bevisst på at alle fallhendelser skal meldes. 
 
Metoden er implementert og tatt i bruk i hele foretaket, men den aller viktigste suksessfaktoren 
fremover er at sengeposten har fokus og følger dette opp i hverdagen. Alle pasienter i risikogruppen 
må screenes og tiltak må planlegges og iverksettes. Det må føres statistikk på dette, og resultat av 
det forebyggende arbeidet må synliggjøres på de lokale kvalitetstavlene. Hensikten med dette 
langsiktige arbeidet er å bli bedre, redusere antall fallhendelser og samtidig redusere omfanget av de 
mest alvorlige skadene.  
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Av de 44 fallhendelsene som er meldt/behandlet så langt i 2016 er det kun 5 hendelser som har ført 
til betydelig skade for pasientene.  
 
Feil knyttet til håndtering av legemidler  
 
Figur 6: Feil knyttet til håndtering av legemidler fordelt på årsak.  
 

 
 
Kvalitetsutvalget følger utviklingen fortløpende. I tilfeller der en ser at det kommer flere 
pasienthendelser med tilnærmet samme type feil knyttet til håndtering av legemidler, kaller utvalget 
inn klinikken til et dialogmøte. Her gjennomgås statistikk og det etterspørres konkrete tiltak fra 
klinikken. Noen av meldingene som kvalitetsutvalget behandler krever endringer av rutiner utover 
det som klinikkene selv har iverksatt/planlagt.  
 
Håndtering av legemidler er et av de utvalgte innsatsområder for arbeidet med kvalitet og 
pasientsikkerhet, og har vært høyt prioritert de siste årene. Nedenfor beskrives en del av de tiltak som 
er og skal iverksettes for å redusere omfanget av feil knyttet til håndtering av legemidler. 
 

• Årlig revisjon ved Apotek Nord på alle sengeposter vedrørende legemiddelhåndtering. 
Avvik og forbedringer som blir avdekket blir rapportert til de respektive sengepostene.  

 
• Samstemming av legemiddellister er et av innsatsområdene i det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet. Denne tiltakspakken er implementert i hele foretaket. 
Formålet med tiltakspakken er å forebygge pasientskader som følge av feil bruk av 
legemidler grunnet manglende overføring av legemiddelinformasjon når pasienten innlegges 
i eller utskrives fra sykehus eller bytter avdeling. 

 
• Det største løftet i forhold til å redusere feil knyttet til legemiddelhåndtering vil komme når 

elektronisk legemiddelkurve med elektronisk beslutningsstøttefunksjonalitet (MetaVision) 
og lukket legemiddelsløyfe blir implementert i foretaket.   
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Figur 7: Pasienthendelser innenfor Psykisk helse og rusomsorgen  

 
I Nordlandssykehusets PHR-klinikk har man etablert en praksis der alle dødsfall/alvorlige 
suicidforsøk hos personer med ulik tilknytning/oppfølging meldes etter Spesialisthelsetjenesteloven 
§ 3-3a og 3-3. Dette i henhold til lov og i tråd med foretakets mål om å ha en god meldekultur og en 
lav terskel for å melde hendelser.  
 

3. Tilsynssaker  
 
Status for Fylkesmannens tilsynssaker opprettet mot Nordlandssykehuset i perioden 1.1 til 31.12. 
2016.  
 
1. Fylkesmannen i Nordland har åpnet 39 tilsynssaker mot Nordlandssykehuset i 2016.   
2. 17 av disse er ikke avgjort 
3. 21 ved at Fylkesmannen avgjorde saken med «intet pliktbrudd» 
4. 4 ved at Fylkesmannen har avgjort saken med «pliktbrudd» 

 
Antall opprettete tilsynssaker for tilsvarende periode i 2015 var 30, 2014 var 33 og for 2013 var 42.  

 

Pliktbrudd 

Sak 1 
Etter utskrivning skulle pasienten innkalles til røntgenundersøkelse etter ca. 1 mnd. - noe som ikke 
skjedde. Sykehuset ble kontaktet av pasienten og røntgenundersøkelse ble gjennomført relativt kort 
tid etter. Sykehuset har i redegjørelsen til Fylkesmannen presisert at rekvirering at denne type 
prøver skjer før utskriving, etter standard prosedyre, men som dessverre denne gangen ble 
avglemt.    
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Sak 2 
Forsvarlig pasientbehandling, men pasienten fikk ikke tilstrekkelig informasjon i forbindelse med 
behandlingen, slik at det foreligger brudd på informasjonsplikten.   

Sak 3 
Forsvarlig pasientbehandling, men pasienten fikk ikke tilstrekkelig informasjon i forbindelse med 
behandlingen, slik at det foreligger brudd på informasjonsplikten.   

Sak 4  
 Uforsvarlig behandling av pasient. Det gikk for lang tid før sepsis ble erkjent og behandlet.  
 
 

4. Statistikk - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
 
Vedlagt ligger statistikk oversendt fra NPE som angir utviklingen i antall klager, samt vedtak 
mottatt for 2015.  
 
Nye saker mottatt: 
 
 2013 2014 2015 2016 
Norge 5065 5217 5742 5629 
Helse-Nord 423 375 465 460 
NLSH 98 122 133 139 

 
Vedtak hvor pasient er gitt medhold: (Grunnlaget for medhold er hovedsakelig svikt i 
behandlingen) 
 
 2013 2014 2015 2016 
Norge 29 % 32 % 32 % 32 % 
Helse-Nord 30 % 43 % 35 % 37 % 
NLSH 32 % 39 % 43 % 37 % 

 
 

5. Varslingssaker til Statens Helsetilsyn (§3-3a – meldinger) 
 
 
 2013 2014 2015 2016 
Antall 10 13 15 12 

 
Om lag halvparten av sendte meldinger er fra Psykisk- helse rusklinikk.  
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6. Oversikt/status på eksterne tilsyn (systemtilsyn) og revisjoner for 2016.  
 

Tabellen gir en oversikt på eksterne tilsyn og revisjoner gjennomført i Nordlandsykehuset HF i 2016 
Saksnr. i 
ePhorte 

Utført av og 
revisjonstema: 

Tilsyn/ 
Revisjonsdato 

Anbefalinger/avvik/ 
Forbedringer 

Status, er revisjon/tilsyn lukket. Ansvar for 
oppfølging/lukkin
g: 

Styrebehandl
et i NLSH HF 

2015/2550 Internrevisjon i Helse 
Nord, Vedlikehold og 
utvikling av 
kompetanse 

Revisjonen ble  
Gjennomført i uke 
2 2016 

Sluttrapport foreligger, 
det ble gitt 5 anbefalinger 

Det er laget en handlingsplan for å kunne svare opp de 5 
anbefalingene som ble gitt 

HR ved Astrid 
Jacobsen, seksjon for 
kunnskapsbygging 

Rapporten 
legges frem 
referatsak til 
styret 21 februar 
2017 og 
styresak i mars 
2017 

2016/198 Riksrevisjonen, 
forvaltningsrevisjon 
om bruk av 
bildediagnostikk 

Februar 2016 I prosess   Diagnostisk klinikk 
ved Terje Haug 

  

2016/2917 Nemco revisjon av 
vår miljøstandard EN-
NS ISO 14001:2004 

26 til 29 januar 
2016 

Det ble i denne 
oppfølgingsrevisjon gitt 5 
avvik og 16 anbefalinger. 

Korrigerende tiltak vurderes å ha nødvendig virkning og 
er tilfredsstillende verifikasjon for å lukke avvik gitt 
under oppfølgingsrevisjonen. Revisjonsleder innstiller til 
videreføring av sertifikat. 
LUKKET 

KIP ved Steinar Vaag Referatsak til 
styremøtet 21/2 
- 2016 

2015/745 Mattilsynet, 
inspeksjon av kantine 
ved NLSH Lofoten  

30.03.16 Ingen varslede vedtak 
men påpeker at 
regelverket er brutt men 
kun i bagatellmessig grad 

Tilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever 
oppfølging. LUKKET 

Senter for drift og 
eiendom 

Ja 

2015/745 Mattilsynet, 
inspeksjon av kantine 
ved NLSH Bodø  

03.05.16 De vurdere å fatte vedtak 
for utbedring av to 
områder i kantinen 

Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og 
foredling. Hygieniske mangler ved lokaler og innredning 
der mat tilberedes og håndteres. I prosess det som er 
påpekt som mangler /feil vil bli utbedret.  
Tiltak er iverksatt og tilsynet er LUKKET 

Senter for drift og 
eiendom 

Ja 

2016/21 Melding om 
internrevisjon - 
Samstemming av 
legemiddellister 

08.03.2016 Sluttrapport er mottatt den 
22/6 - 2016 og NLSH HF 
fikk 3 anbefalinger som 
må lukkes. 

Avdeling for forskning og pasientsikkerhet har mottatt 
rapporten og de har ansvaret for å følge den opp. 

AFFP Jan Terje 
Henriksen 

Rapporten 
legges frem 
referatsak til 
styret 21 februar 
2017 og 
styresak i mars 
2017 



2016/1074 Statens Helsetilsyn, 
håndtering av blod og 
blodprodukter, 
humane celler og vev 
og aktivitet knyttet til 
organdonasjon 

14 til 16/6 2016 Tilsynet ble oppsummert 
den 16/6 - 2016 og de 
konkluderer med 3 avvik 
for de 3 reviderte 
områdene 

Foretaket fikk endelig rapport den 15/8 - 2016 med tre 
avvik. Plan for lukking av de 3 avvikene som ble gitt ved 
tilsynet er sendt over til Statens Helsetilsyn den 31/10 - 
2016. Helsetilsynet vurderer forbedringsarbeidet som 
tilstrekkelig, og anser tilsynet som avsluttet. Vi ønsker 
imidlertid å følge opp om iverksatte tiltak har tilsiktet 
effekt og ber om å få ettersendt de aktuelle 
ternrevisjonsrapportene innen 31. desember 2017. 
LUKKET 

Terje Svendsen KIP Ja, november 
2016 

2013/131 Arbeidstilsynet skal 
kontrollere om 
virksomheten jobber 
systematisk og 
forebyggende med 
helse, miljø og 
sikkerhet (HMS). 
Ambulansestasjon 
Fauske/Saltdal 

06.03.2013 Det ble i dette tilsynet gitt 
2 pålegg 

Prehospital arbeider med å få lukket alle påleggene som 
fremkom i tilsynet. Frist for å lukke påleggene er 1/2 – 
2017. 
10/2 – 2017: 
Arbeidstilsynet bekrefter i brev fra 8/2 – 2017 at tilsynet 
er å anse som lukket. 
LUKKET 

Pre-hospital Harald 
Stordahl med støtte 
fra HMS - seksjonen 

 Nei, det vil bli 
laget en styresak 
i mai 2017 

2015/1574 Arbeidstilsynet fører 
tilsyn med at 
virksomhetene følger 
arbeidsmiljølovens 
krav for å forebygge 
arbeidsrelatert 
sykdom og skade. 
Prehospital klinikk, 
Svolvær 
ambulansestasjon 

10/7 - 2015 Det ble i dette tilsynet gitt 
2 pålegg 

Arbeidstilsynet gav i sin rapport den 18.6.2015 varsel om 
at de vurderer å gi 2 pålegg til virksomheten. 12/9 - 2016 
tilbakemelder Arbeidstilsynet at vår søknad om utsettelse 
settes til 1/10.2016. Svar fra NLSH er ikke oversendt 
innen firsten, hvis ikke dette blir gjort innen 1/11 - 2016 
ilegges foretaket en tvangsmulkt. I arbeidsgivers 
tilbakemelding av 26.10.2016 blir det redegjort for hvilke 
tiltak virksomheten har utført. Verneombudet bekrefter pr 
e-post den 05.11.2016 å ha hatt god medvirkning i 
løsningsprosessen og at iverksatte utbedringstiltak 
oppleves som tilfredsstillende. På bakgrunn av 
tilbakemeldingene er pålegget oppfylt. LUKKET 

Klinikksjef Harald 
Stordahl 

 Nei, det vil bli 
laget en styresak 
i mai 2017 

2016/1235 Arbeidstilsynet fører 
tilsyn med at 
virksomhetene følger 
arbeidsmiljølovens 
krav for å forebygge 
arbeidsrelatert 
sykdom og skade. 
Prehospital klinikk, 
Ørnes 
ambulansestasjon 

20.05.2016 
 
 
 

Det ble i dette tilsynet gitt 
3 pålegg 

Arbeidstilsynet gav i sin rapport den 14.6.2016 varsel om 
at de vurderer å gi 3 pålegg til virksomheten. 12/7 
tilbakemelder Arbeidstilsynet at det vedtar påleggene og 
frist for å svare opp var satt til 30/9 - 2016. Nytt brev 
ankommer da vi ikke har svar opp, varsel om 
tvangsmulkt med frist til å svar 28/10 - 2016. Nytt brev 
fra Arbeidstilsynet som ber oss konkretiser med tanke på 
når tiltak skal være gjennomført, frist settes til 
16/12/2016. Det er søkt og innvilget utsettelse, ny frist 
for å lukke pålegg er satt til 27.1.2017. Det er den 25/1 – 
2017 søkt og fått ny frist for å lukke pålegg (24/2 – 
2017). 

Klinikksjef Harald 
Stordahl med støtte 
fra HMS - seksjonen 

 Nei, det vil bli 
laget en styresak 
i mai 2017 



2016/2498 Hadsel Kommune, 
Teknisk sektor /Brann 
og redning 

20.05.2016 Branntilsyn ved NLSH 
Vesterålen 

Det ble i dette tilsynet gitt 2 avvik. Under henvisning til 
brann- og eksplosjonsvernloven § 33 første ledd, ber 
brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding med 
fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik 
vil bli rettet. Fremdriftsplanen oversendes til Hadsel 
kommune innen 27.06.2016. Den 7.11.2016 fikk NLSH 
Vesterålen tilbakemelding fra Hadsel kommune om at 
tilsynet er Lukket 

Følges opp av D&E 
ved Bernt Toldnes og 
Kristian Osnes 

Referatsak til 
styremøte i 
mars 2017 

2016/1994 Riksrevisjonen, 
utvidet kontroll om 
helseforetakenes 
håndtering av 
bierverv 

10.08.2016 I prosess Mail sendt til HR - sjef den 6/7 - 2016 der de er bedt om 
å svare opp Riksrevisjonen vedrørende kontaktperson og 
sørge for å sende over det de etterspør. 
Riksrevisjonen utber helseforetakene i brev av 
12.01.2017 om svar på ytterligere spørsmål med en 
svarfrist 04.02.2017. Saken er under oppfølging 
 

HR ved Kerstin 
Thoresen 

Sendt over til 
Gro Ankill den 
22/12 - 2016  

2016/2071 Statens Strålevern, 
fokus på 
internkontrollforskrift
en og implementering 
av kravene i 
strålevernsregelverket 

24 til 28/10 - 2016 Ved dette tilsynet så ble 
varslet om 5 pålegg/avvik 
og 8 anmerkninger  

Frist for å kommentere innhold i tilsynsrapporten er satt 
til 24.11.2016 (utført) og for å lukke påleggene er satt til 
1.3.2017. Rapport med avvik er sendt ut til de reviderte 
klinikkene der de er bedt om å beskrive tiltak for å lukke 
avvik.  

KIP ved Terje 
Svendsen 

Lages sak til 
styret våren 
2017 

2016/2071 DSB, Tilsynet 
gjennomføres med 
utgangspunkt i 
virksomhetens 
systematiske helse, 
miljø og 
Sikkerhetsarbeid. 

24 til 28/10 - 2016  Vedtak om lukking av 3 
avvik etter dette tilsynet 

DSB har i dette tilsynet varslet om vedtak om lukking av 
3 avvik etter dette tilsynet. DSB ber om at foretaket innen 
31/12 - 2016 om en tilbakemelding på tiltak som skal 
iverksettes for å lukke avvikene. Endring i frist for at 
avvikene skal være lukket ny frist er 31.3.2017 

HR ved Per-Ingve 
Norheim 

Lages sak til 
styret våren 
2017 

2016/2632 Internrevisjonen i 
Helse Nord, 
Risikostyring i 
Nordlandssykehuset 
HF 

05.12.2016 I prosess 
Foretaket har ikke mottatt 
revisjonsrapport 

  KIP ved Steinar Vaag   

2016/2784 Internrevisjonen i 
Helse Nord, Tvungent 
psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset 

24/10 til 25/11 
2016 

Foretaket har mottok den 
30/1 – 2017 rapport fra 
revisjonen 

 Det ble i denne revisjonen gitt 12 anbefalinger PHR - klinikken ved 
Trude Grønlund 

 Det legges 
frem en sak til 
styret 21/2 - 
2017 



2016/2560 Fylkesmannen i 
Nordland, tilsynet 
omfatter identifisering 
og behandling av 
pasienter med sepsis 
eller mistanke om 
sepsis i somatisk 
akuttmottak. 

11 til 12/1 - 2017 I prosess   Prehospital klinikk 
ved Harald Stordahl 

  

2016/3420 Statens Helsetilsyn, 
kartlegging innen 
fødselsomsorgen, 
anmodning om 
oversendelse av 
opplysninger  

Frist for 
oversendelse av 
opplysninger 
settes til 6/1 - 
2017 

I prosess   Klinikksjef Nina 
Jamissen  

  

 


	Styresak 005-2017 Pasienthendelser, tilsynssaker, statistikk for NPE, varslingssaker mv
	Innstilling til vedtak:
	Bakgrunn:
	1. Innledning
	Fra 1. januar 2016 ble meldeordningen overført fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til Helsedirektoratet. Overflyttingen ble gjennomført på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett 2015, der det ble besluttet at den sentrale helseforvaltning...
	2. Pasienthendelser 2016
	3. Tilsynssaker
	4. Statistikk - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
	5. Varslingssaker til Statens Helsetilsyn (§3-3a – meldinger)

	Vedlegg sak 005-2017 Punkt 6_Oversikt på eksterne tilsyn og revisjoner gjennomført i Nordlandsykehuset HF i 2016
	6. Oversikt/status på eksterne tilsyn (systemtilsyn) og revisjoner for 2016.


