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RAPPORTERING AV AVVIK 01.01. – 31.08.2015 

 

 

Bakgrunn 
Sykehjemsetaten (SYE) er den nest største etaten i Oslo kommune hvor det årlig behandles 

ca. 9 000 pasienter på sykehjem og helsehus, er mer enn 1,65 millioner liggedøgn, er ca. 

12 000 ansatte. Med en så omfattende produksjon er det naturlig at det oppstår uønskede 

hendelser/avvik. Derfor arbeider organisasjonen systematisk med avviksbehandling som ledd 

i kvalitetsforbedring. 

 

SYE ønsker åpenhet rundt avvik og avvikshåndtering.  I denne rapporten beskriver vi omfang 

av avvik for perioden 01.01- 31.08.2015, trender, statistikk og hvordan SYE systematisk 

arbeider med avviksbehandling og kultur for avviksrapportering. Rapporten tar kun for seg 

avvik fra kommunale sykehjem og helsehus og den omhandler ikke HMS-avvik da det er 

laget egen rapport for disse.  

 

Tilsvarende rapport vil bli utarbeidet to ganger årlig og publiseres på etatens nettside. 

 

Identifisering og oppfølging av avvik står sentralt i arbeidet med å sikre og utvikle kvalitet på 

tjenestene. Som det fremkommer i etatens prosedyre relatert til avvik er hensikten med 

avviksbehandling å lære av feil og uønskede hendelser, forebygge gjentakelser og å bidra til 

forbedring. 

 

Sykehjemsetaten har følgende definisjon på avvik:  

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav i lov eller forskrift eller krav uttrykt i kommunens eller 

Sykehjemsetatens/sykehjemmets egne prosedyrer og bestemmelser. Uønsket hendelse, 

uhell/nesten-uhell skal også meldes som avvik. 

 

Avvikskultur  

En spørreundersøkelse blant ansatte ved fire sykehjem, gjennomført av Oslo kommunes 

internrevisjon, kom med følgende stikkord vedrørende hva som kan styre kultur for å melde 

avvik: 

• Leders holdninger og handlinger til avviksbehandling 

• I avdelinger med mange registrert avvik har ansatte bedre kjennskap til rutiner for 

meldinger av avvik, synes det er bedre tilrettelagt for melding 

• Ulikheter mellom ansattgrupper når det gjelder å melde avvik - hjelpepleiere etterspør 

opplæring og deltakelse i avviksrapportering, mens sykepleiere opplever mangel på tid 

til å melde avvik 

 

SYE har stort fokus på kvalitetsutvikling og benytter Kvalitetslosen, et elektronisk avviks- og 

dokumentstyringssystem som alle ansatte i SYE har tilgang til. I Kvalitetslosen finnes 

gjeldende prosedyrer og andre føringer som gjelder for kommunale sykehjem/helsehus. Alle 

ansatte skal melde avvik når det skjer uønskede hendelser/avvik, og når det skjer brudd på 

forventet standard. 

 

 Prosedyre for avviksbehandling skal alle ansatte årlig kvittere for at er lest og forstått. 

 Ansatte oppmuntres til å melde avvik.   

 Det gis omfattende opplæring og veiledning i bruk av Kvalitetslosen.  Kommunens 

modell for superbruker-organisering følges. Kvalitet- og fagavdelingen gir opplæring til 
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koordinerende superbrukere og ledere i hver enkelt institusjon. Dernest har disse ansvar 

for å videreføre opplæringen i eget hus. Det gis fra sentralt hold daglig support på mail og 

telefon i praktisk bruk av Kvalitetslosen.  

 Kvalitet- og fagavdelingen har dialogmøter med ledergrupper i kommunale sykehjem 

hvor temaet er bruk av avvik til internkontroll og kvalitetsforbedring.  

 Ledere gis opplæring i avviksbehandling og uttak av statistikk. 

 SYE ser på avvik som et tillitsforhold mellom den som melder og nærmeste leder. Dette 

tillitsforholdet er viktig for å sikre at ansatte opplever seg trygge nok til å melde avvik. 

Fokuset er at det er hendelsen som skal ha fokus, ikke den/de som er involvert i hendelsen. 

 Avvik skal behandles og lukkes på lavest mulig nivå. Samtidig er det tilfeller hvor 

avvikene skal sendes til behandling på et høyere nivå i organisasjonen. Dette dreier seg 

om avvik som er særlig alvorlige, for eksempel der liv/helse kan ha gått tapt, eller ved 

økonomisk mislighet.  

 Ledere får automatisk varsel på epost når det er meldt avvik i dennes avdeling.  

 Alle ansatte har «singel sign on» til Kvalitetslosen. Dette betyr at en ikke trenger passord 

for å komme til programmet når en er innlogget på Oslo kommunes nett. 

 

AVVIKSSTATISTIKK  

 

Fig. 1: Totalt antall registrerte avvik i sykehjem/helsehus, fordelt på hovedkategorier for 

perioden 01.01. – 31.08. 2015, sammenlignet med samme periode i 2014 

 
 

I fordelingen på hovedkategorier for avviksrapportering fremkommer at det er flest 

rapporterte avvik på Tjeneste, mens Organisasjon og HMS har omtrent like mange avvik.  

 

Tabellen viser en økning i antall avvik innenfor alle hovedkategoriene fra 2014 til 2015, dette 

til tross for at tre sykehjem i denne perioden gikk fra kommunal til privat drift og dermed ikke 

registrerer avvik i Kvalitetslosen lenger.  

 

I det videre i denne rapporten vil fokuset ligge på avvik meldt innen områdene Organisasjon 

og Tjeneste/bruker. 
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Fig. 2: Totalt antall avvik i kommunale sykehjem/helsehus, fordelt på alvorlighetsgrad,  

01.01.–31.08.2015: 

 
 

En stor overvekt av avvik er rapportert med høy alvorlighetsgrad. Dette kan skyldes at SYE i 

Sentralt kvalitetsutvalg har vedtatt at alle legemiddelavvik skal meldes med høy 

alvorlighetsgrad. Ansatte oppmuntres også til å melde avviket med den alvorlighetsgrad som 

de selv mener er rett. Dersom leder ikke er enig i alvorlighetsgraden som er brukt, kan leder 

endre dette under behandling av avviket. Alle endringer loggføres i avviket og vil være synlig 

for den som har meldt. Den som melder vil alltid kunne se hvor avviket er i systemet, hvem 

som har lest det og hva som er gjort med det. 

 

Antall avvik fordelt på sykehjem og helsehus 

Sykehjemmene er svært ulike i størrelsen hvor de minste har ca. 50 plasser og de største opp 

mot 170 plasser i drift. Ved kun å se på antall avvik vil en dermed ikke få et godt og 

tilstrekkelig nyansert bilde av avviks-aktiviteten ved den enkelte institusjon . Hvis man også 

tar hensyn til antall pasienter, og finner antall avvik pr. pasient, kan dette bidra til å gi et mer 

nyansert bilde av aktiviteten.  

 

Fig. 3: Langtidssykehjem – antall avvik pr sykehjem i perioden 01.01. – 31.08.2015 

 
 

Som en ser er det til dels store forskjeller på antall avvik meldt ved det enkelte sykehjem. 

Dette kan skyldes at det er ulik størrelse på sykehjemmene. Dersom en korrigerer for 

størrelsen kan en se på tabellen under at det fortsatt er ulikheter. 
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Fig. 4:Antall avvik pr. pasient pr. sykehjem i perioden 01.01. – 31.08.2015 sammenlignet med 

samme periode i 2014 

 
 

En ser at bildet endres noe når en tar hensyn til sykehjemmets størrelse ved å dele på antall 

pasienter. Tabellen viser at noen sykehjem har hatt en reduksjon i antall avvik, f.eks. 

Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter og Vinderen bo- og servicesenter, mens andre har hatt 

relativt klar øking, f.eks. Abildsø sykehjem, Lillohjemmet, Lindeberg omsorgssenter og 

Økernhjemmet.  

 

Fig. 5: Helsehusene – antall avvik pr. helsehus i perioden 01.01. – 31.08.2015 

 
 

Også her er det ulik aktivitet og omfang av meldte avvik. Dersom en korrigerer for antall 

pasienter vil bildet endre seg noe.  

 

Fig 6: Antall avvik pr. pasienter pr. helsehus i perioden 01.01. – 31.08.2015 sammenlignet  

med samme periode i 2014 
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På helsehusene er det variasjoner og endringer fra 2014 til 2015. Det er allikevel tydelige 

forskjeller mellom helsehusene når det gjelder avviksaktiviteten. Solvang helsehus har klart 

lavest aktivitet og Aker rehab klart høyest.  

 

Antall avvik med tiltak  

Når ledere behandler avvik kan det settes inn tiltak i avviket for å gjøre endringer eller 

forbedringer før avviket lukkes. Dette er en mulighet som sykehjem/helsehus hittil har 

benyttet i ulik grad. I 2015 er det satt fokus på å øke bruken av tiltak, i form av en obligatorisk 

styringsindikator (KPI). Vi ser nå at antall avvik med tiltak har økt fra 749 første halvår 2014 

til 1052 i samme periode i 2015.  

 

Fig. 7: Oversikt over antall avvik med tiltak totalt for alle sykehjem/helsehus 

 
 

Avvik innen kategori «Organisasjon» 

Dette gjelder hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold på arbeidsplassen. Dette kan 

være samarbeid, organisering, avtaler osv.  

Det ble meldt 1108 avvik innen dette området i perioden 01.01. – 31.08.2015, en svak økning 

på 85 avvik fra samme periode i 2014. Omtrent 25 % av alle meldte avvik er i denne 

kategorien. 

 

Eksempler på avvik innen organisasjon internt: 
Avdelingen har for få datamaskiner. Dette medfører at dokumentasjon ikke blir tilfredsstillende som fører 
til dårlig kommunikasjon og samhandling med bestiller og alle samarbeidspartnere. Dette gir dårlig 
kvalitet i tjenesteutførelsen. Journaler som er pålagt å skrive blir ikke utført. 
 
U.t. kommer som avtalt til legevisitt tirsdag 03.03.15 på lindrende enhet. Det er ingen kjente sykepleiere 
på vakt, kun to stk fra byrå. Det er også kun to hjelpepleiere tilgjengelig på 11 pasienter. 
 
Jeg opplever arbeidsmengden for fysio/ergo i 2. etg som veldig høy. Det er stor gjennomstrømming av 
pasienter 4-6 nye pasienter hver uke samt endel pasienter med sammensatte problemstillinger som 
krever mye tid. Nå som det i tillegg er ferie er det ikke mulig å følge opp pasienten slik som jeg burde. 
Jeg får noen ganger ikke gjennomført eller dokumenter rehabiliteringsplan innen fristen og de pasientene 
som vi bør være to fysioterapeuter på er det utfordrende å finne tid til å følge opp skikkelig. 
Jeg opplever det som utfordrende å vite hvilke pasienter jeg skal prioritere og kunne ønske det var klarer 
retningslinjer for ergo og fysio på dette området særlig når vi er i fellesferien og har sykemeldte. 
 
Det ble oppdaget feilføring av Fentanyl plaster etter leveranse fra Apoteket og kontrollert av sykepleier. 
Antall Fentanyl 25mcg ble skrevet til å være 24 insteden for 14, det kom 5stk fra apoteket ikke 15stk. 
Og Fentanyl 50mcg ble skrevet til å være 9stk. Det kom 10stk fra Apoteket som ikke ble registrert. 
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Avvik innen kategori «Tjeneste» 

Dette dreier seg om hendelser og situasjoner som angår tjenestemottagere. For eksempel  

pasienter, studenter/elever og lignende. Omtrent 50 % av avvikene meldes i denne kategorien. 

I perioden 01.01 – 31.08.2015 ble det meldt 2481 avvik i denne kategorien, en svak økning på 

143 avvik fra samme perioden i 2014.  

 

Flere av ansatte på dagvakt kom å ga uttrykk for at flere pasienter ikke hadde fått den pleien 

de skulle ha på natt.    Rom ***: Pas. hadde ikke blitt skiftet på i løpet av natten, sengen var 

gjennomvåt av urin, alt måtte skiftes, dyne og sengetøy.    Rom: *** Pas. sier han ikke har 

hatt tilsyn på natt (12 timer) Pas. har stomi, den var ikke tømt, da den var full. Pas. ga uttrykk 

for at han var veldig sint over situasjonen den natt.    Rom:*** Pas. var ikke skiftet på, lå i sin 

egen urin, sengen var våt.    Rom:*** Fikk beskjed av nattvakt på rapport, at det luktet urin på 

rommet, hun sa også at kateterposen lå under dyna, hun ville ikke lette på dyna så pasienten 

våknet. Pasienten ringte på ca. kl 08.00, da var det urin på hele gulvet og pasient og seng var 

gjennom våt av urin.    Rom: *** Fikk beskjed av nattvakt at pasienten hadde vært mye våken 

på natt.Kom inn til pasienten for å sette i gang sondematen, pas. sier til ansatte: Ikke vær så 

streng som nattvakten var i natt. Pas. sa hun var redd/engstelig for nattvakten. 

 

En pasient har kommet seg på rommet til en annen pasient og  der pådratt seg brannskader . 

Den andre pasienten  er en røyker og hadde leighter til egen disposisjon.  Kl. 17.15 en 

hjelpepleier har hørt roping kommende fra rommet. Hun løp til rommet og oppdaget at en 

pasient sto i full fyr fra mage oppover. Hun slukket brennende klær med vann deretter tilkalte 

meg som sykepleier. Jeg var på den tiden på en annen enhet for å hjelpe en annen pasient.  

Pasienten ble fulgt under dusj for å vurdere og kjøle ned brannskader. Kjølig dusj ble brukt i 

tilleg pas. har fått smertestillende medisiner. Etter at brannskaden ble vurdert som alvorlig 

ambulanse ble tilkalt(113).  Pas. ble hentet av ambulanse personell og innlagt på ***. 

 

 

Fokusområder for avvik i 2015 
I tillegg til å følge med på generell avviksstatistikk på kvalitet i tjenesten, beslutter Sentralt 

kvalitetsutvalg hvert år inntil tre fokusområder for avvik som skal følges tettere opp enn andre 

områder. For 2015 er fokusområdene: 

- Legemiddelhåndtering 

- Mangler ved utskriving fra helsehus til hjemmet 

- Manglende behandlingshjelpemidler fra sykehus 

 

Fokusområdene blir fulgt opp i Sentralt kvalitetsutvalg gjennom året ved at det tas ut 

statistikker og en ser på trender, utvikling og om tiltak på overordnet nivå må iverksettes. 

Saksframlegg til Sentralt kvalitetsutvalg, inkludert statistikker, sendes til alle kommunale 

institusjonssjefer til informasjon og oppfølging. I tillegg utarbeides det standard statistikk for 

fokusområdene som den enkelte institusjonssjef til enhver tid kan ta ut for egen institusjon. 

Dette gir ledere anledning til å følge egen avviksutvikling.  

 

1. Fokusområde legemiddelhåndtering 

SYE har hatt særlig fokus på legemiddelhåndtering de siste årene. Det er innen dette området 

det meldes flest avvik.  
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Fig. 8: Meldte legemiddelavvik fordelt på alvorlighetsgrad i perioden 01.01. – 31.08.2015 

sammenlignet med samme periode i 2014, både sykehjem og helsehus under ett 

 
 

Sentralt kvalitetsutvalg har vedtatt at alle avvik innen legemiddelhåndtering skal registreres 

med høy alvorlighetsgrad. Dette gjennomføres ikke konsekvent. Statistikken viser at ca 19 % 

av legemiddelavvikene registreres med middels eller lav alvorlighetsgrad i 2015, noe som er 

en forbedring fra ca 25% i 2014. Organisasjonen har høyt fokus på dette tema i den opplæring 

og veiledning som gis.   

 

Det meldes flest avvik innen kategoriene «legemiddel ikke gitt», «ansvar/myndighet», 

«prosedyre/beskrivelse», «sikkerhet og feil i dosett». Det registreres færrest avvik på 

«regnefeil», «feil pasient» og «legemiddel ikke tilgjengelig».  Det er meldt 17 avvik om 

legemiddelsvinn. Disse skal politianmeldes og meldes til områdedirektør.  

 

Fig. 9: Fordeling av legemiddelavvik på det enkelte sykehjem i 01.01. – 31.08.2015, 

alle alvorlighetsgrader  

 
Tabellen viser variasjoner i aktiviteten. Dersom en korrigerer for antall pasienter endrer bildet 

seg noe. 

 

Fig. 10: Fordeling av legemiddelavvik på det enkelte sykehjem i 01.01. – 31.08.2015, 

alle alvorlighetsgrader korrigert for antall pasienter ved sykehjemmet 
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Tabellene viser at det er til dels stor variasjon mellom sykehjemmene fra 0,2 avvik pr. pasient 

(Furuset sykehjem og Majorstutunet bo- og behandlingssenter) til 1,43 (Abildsø sykehjem). 

Gjennomsnittlig ble det meldt 0,48 avvik pr pasient i perioden. Noen av sykehjemmene har 

vært gjennom omorganiseringer i forbindelse med opprettelse av helsehus. Dette kan ha 

påvirket avviksmengden.  

 

Fig. 11: Fordeling av legemiddelavvik på det enkelte helsehus 01.01. – 31.08.2015,  

alle alvorlighetsgrader 

 
 

Fig. 12: Fordeling av legemiddelavvik på det enkelte helsehus i 01.01. – 31.08.2015, 

alle alvorlighetsgrader korrigert for antall pasienter ved helsehuset 

 
 

Figurene viser at helsehusene melder færre avvik enn langtidssykehjemmene. Solvang 

helsehus meldte færrest med 0,16 avvik pr. pasient. Dette kan skyldes at helsehusene har vært 

i en omfattende omstillingsprosess og at det ikke har vært satt tilstrekkelig fokus på å melde 

avvik. Etaten må monitorere om dette endrer seg over tid. 

 

Eksempler på avvik innen legemiddelhåndtering: 
Manko på 3,3 ml Morfin 10 mg/ml i x etg. Oppdaget ved dobbelkontroll. Skulle være igjen 5,5 ml men 
kunne se at det ikke var det og kontrollerte derfor restbeholdning. 
 
Pas. har de siste dagene vært ytterligere redusert i AT (allmentilstand). Sløv og slapp på dagtid. Pas. 
bruker fast Zopiclone 7,5 mg (sovetbl) kl. 21 på kvelden. Observerer og får rapport om at pasient har 
fått 5 mg. zopiclone ekstra både 23.09 og 24.09! Pas. står på generelt direktiv, men herunder står det 
tydelig merknad at pas. IKKE skal få Zopiclone på GD (Generelt direktiv). Allikevel har det blitt gitt flere 
dager. 
 
Pasienten hadde time på sykehuset og dro fra avdelingen rundt 9:30-tiden. 
Hadde ikke rukket å begynne med medisin utdelingen før hun dro, så hun fikk ikke morgen medisinen 
sin. Hun hadde fått sm.stillende, oxynorm og adlendolat av nattevakt.  
Konfronterte med spl med en gang jeg oppdaget at jeg ikke hadde gitt henne resten av medisinen før 

hun dro, og spl sa at det var ok at hun kunne få medisinene sine når hun kom tilbake til avdelingen. 
 

2. Fokusområde mangler ved utskriving til hjemmet fra helsehus 

Helsehusene tilbyr ulike typer tidsavgrensede opphold som vurdering, rehabilitering og 

avlastning. Fra helsehusene skjer utskrivninger til andre institusjoner og til brukeres hjem. 

Kvalitet ved utskrivning er viktig for pasientsikkerheten, den skal være godt planlagt og 
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kommunisert til pasient, pårørende og samarbeidspartnere, og all dokumentasjon skal 

medfølge pasienten. Utskrivinger er et risikoområde hvor det kan skje avvik, og etaten har 

valgt å ha et særlig fokus på dette.  

 

Fig. 13:  

  
 

Antall avvik varierer mellom 7-16 i ulike måneder, og de aller fleste avvikene er kategorisert 

med høy alvorlighetsgrad. 

 

Eksempel på avvik innen mangler ved utskriving fra helsehus: 
Pasient var på korttidsopphold 30/3 - 13/4. Pga dårlig legedekning på huset, ble denne pasienten sendt 
hjem uten at det var tatt innkomst. En av legene lyttet på henne etter oppfordring fra sykepleier, pga 
noe lav SpO2 og hjertesvikt. Dette ble ikke dokumentert av legen. 
 

3. Fokusområde manglende behandlingshjelpemidler ved utskriving fra sykehus 

Når spesialisthelsetjenesten igangsetter behandling av en pasient, og behandlingen fordrer 

bruk av medisinsk utstyr, skal dette utstyret følge med pasienten ved utskrivning til 

sykehjemmet/ helsehuset. SYE følger særskilt med på om spesialisthelsetjenesten ivaretar sitt 

ansvar rundt dette. 

  

Fig. 14: Manglende behandlingshjelpemidler totalt for alle kommunale sykehjem, fordelt på 

måneder 

 
 

Omfang av avvik varierer fra måned til måned, med en tydelig topp i mars 2015. Det kan 

synes som det er en god utvikling innen dette området. SYE har god dialog med sykehusene 

om temaet. I tillegg til at representanter fra sykehusene har vært invitert inn i fagnettverk i 

SYE har de gitt tilbud om dialogmøter med alle sykehjem/helsehus.   
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Eksempel på avvik innen manglende behandlingshjelpemidler:  
 
Avdelingssykepleier  informerer om at de har fått melding om utskrivningsklar pasient som trenger 
kontinuerlig oksygenbehandling.  Sykepleier  spurte om Oksygenkonsentrator fulgte med pasienten. 
Sykepleier på sykehuset sa at det gjorde det ikke og kom ikke til å gjøre det. Vår sykepleier sa at det 
skulle det etter ny prosedyre om behandlingshjelpemidler og at pasienten ikke er utskrivningsklar før 
dette er i orden. Sykepleier på sykehuset var ukjent med denne prosedyren og sa hun ikke kunne 
diskutere dette da hun hadde så mye å gjøre. 
Jeg ringte og snakket med ansvarlig sykepleier  som bekreftet at de var ukjent prosedyre for henne. Hun 

sa at pasienten var svært dårlig og måtte ha 2 liter O2 kontinuerlig. Jeg forsøkte å informere henne om 
prosedyren men hun hadde det svart travelt og måtte prioritere tiden sin til andre oppgaver. Hun ba meg 
sende over prosedyren, noe jeg gjorde pr telefaks . 
Jeg ringte avdeling for behandlingshjelpemidler. Hun skulle kontakte sykehusavdelingen og informere om 
prosedyren.  
Behandlingshjelpemiddelkontoret informerte om at de hadde snakket med ansvarlig sykepleier, 
hastesøknad er sendt pr. faks, oksygenkonsentrator blir levert på XX-sykehjem samme dag som 
pasienten kommer og at det er avtalt nytt informasjonsmøte på angjeldende avdeling ved XX-sykehus. 
Vi ble oppfordret til å skrive avvik som ledd i forbedringsprosessen angående samarbeid. 
 

Automatisk videresending av avvik 

Hovedregelen er at dersom et avvik ikke er ferdigbehandlet i løpet av 14 dager, vil det 

automatisk bli videresendt til neste ledernivå, f.eks. fra avdelingsleder til institusjonssjef. Det 

er et uttalt mål at automatiske videresendinger ikke skal forekomme. Ledere er gitt tydelig 

ansvar for å behandle avvik og skal vidererapportere avvik av alvorlig karakter. Dette er tema 

i styringsdialogen, og i opplæring gitt fra Kvalitet- og fagavdelingen. Statistikken viser at 

automatiske videresendinger blir færre, men at tema fortsatt må ha høy bevissthet.   

 

Fig. 15: I perioden 01.01. – 31.08.2015. antall automatisk videresendte avvik ved 

sykehjemmene  

 
Her ser en at det er stor variasjon i hvor mange automatisk videresendte avvik det enkelte 

sykehjem har. Spesielt Lindeberg omsorgssenter og Silurveien sykehjem hadde mange. Noen 

sykehjem hadde svært få, men ingen hadde 0 slik målsettingen er.  

 

Fig. 16: I perioden 01.01. – 31.08.2015 antall automatisk videresendte avvik ved helsehusene  

 
Også i helsehusene  er det store variasjoner, hvor Ryen helsehus  har klart flest.  
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OPPSUMMERING  
Det er fortsatt ulikheter mellom sykehjem/helsehus når det gjelder antall avvik og behandling 

av disse. 

Det er flest innregistrerte avvik under hovedkategorien Tjeneste.  

Det synes som om aktivitet rundt melding av avvik er økende.  

Omfanget av automatisk videresendte avvik er for stort. 

 

Den store variasjonen i innrapporterte avvik på institusjonsnivå kan skyldes ulik 

avvikskultur/meldekultur, og i mindre grad reflektere reelle forskjeller. For institusjoner med 

et lavt antall meldte avvik vil det være viktig å få bekreftet at dette er et reelt speilbilde av 

situasjonen. For institusjoner med mange innmeldte avvik er det tilsvarende aktuelt å vurdere 

om dette skyldes en velutviklet meldekultur eller om det er reelle problemområder som bør 

tas tak i. 

 

Hovedhensikten med avviksbehandling er å legge til rette for og sikre kvalitetsforbedring. 

Hovedomfanget av dette forbedringsarbeidet skal skje på det enkelte tjenestested, og på et 

tidligst mulig tidspunkt identifisere feil og mangler. Forhold skal forbedres ved tiltak både på 

systemnivå og på individrettede nivå.  

 

Avvik som kvalitetsforbedring og internkontroll  

Ledere i SYE vurderes å fortsatt ha et forbedringspotensial når det gjelder å bruke den 

kunnskapen som avviksbehandlingen gir inn i systematisk kvalitetsarbeid. God kvalitet i 

tjenesten er avhengig av faktorer som struktur (organisering, ansvarsfordeling), prosess 

(faglige standarder og arbeidsflyt) og resultat (opplevd kvalitet). Avvik kan være en viktig 

kunnskapskilde for å belyse medarbeideres kompetansenivå, utarbeidelse av risikoanalyser og 

om arbeidet er tilfredsstillende organisert. Kjennskap til avviksområder i egen avdeling, gir 

leder mulighet til å sette inn treffsikre forbedringstiltak og kan gi nyttige tips om relevante 

opplæring.  

 

Avvik på tjeneste skal som minimum være tema i rapporter/avdelingsmøter og Lokalt- og 

Sentralt kvalitetsutvalg.  

 

Kunnskap om avviksbehandling gir systematisk læring slik at en kan unngå å gjøre samme 

feil flere ganger. Alle avvik skal følges opp/lukkes i linjen på lavest mulig nivå. Avvik som 

det ikke er mulig å lukke, og svært alvorlige avvik, skal videresendes til høyere organisatorisk 

nivå.   

 

Prinsippet om balansert målstyring er grunnleggende for alle prosesser i SYE, også 

kvalitetsforbedring og internkontroll. Fra og med 2015 er avvik og avvik med tiltak del av 

obligatoriske styringsindikatorer (KPIer) som institusjonene måles på. 

 

Høsten 2015 besluttet politisk ledelse i kommunen at avvik fra flere år tilbake skal 

offentliggjøres. Som følge av dette foretas en grundig manuell gjennomgang av alle meldte 

avvik for å slette personopplysninger som er underlagt taushetsplikt. I november 2015 

offentliggjøres de første avvikene. Dette er faktiske forhold som kan påvirke ansattes 

holdninger til å melde avvik. SYE må derfor framover fortsatt ha fokus på å videreutvikle en 

enhetlig kultur for melding av avvik og for at avvik er viktig for å drive kvaliteten på 

tjenesten framover. Det må fortsatt fokuseres på opplæring, tydelig begrepsforståelse og å 

styrke kulturen for avviksrapporteringen.  
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Siden innføringen av felles elektronisk kvalitetssystem i alle kommunale institusjoner i 2009 

har SYE gjennomført en rekke aktiviteter for å styrke kvaliteten i tjenesten: 

 Utarbeidet prosedyrer på nivå 2 (gjeldende for alle sykehjem) 

 Revidert prosedyrer, bl.a. i etterkant av alvorlige avvik/hendelser 

 Opprettet Sentralt kvalitetsutvalg  

 Opprettet Lokalt kvalitetsutvalg ved alle kommunale sykehjem/helsehus 

 Gjennomført undersøkelser etter uønskede hendelser 

 Gjennomført årlige egenrevisjoner ved 2-3 sykehjem/helsehus, med fokus på kvalitet i 

behandling, omsorg og pleie 

 Gjennomført egenkontroller i sykehjem hvor avdelingene kontrollerer hverandre 1-2 

ganger årlig 
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Vedlegg 1 

 

AVVIKSREGISTRERING I KVALITETSLOSEN 

Kvalitetslosen er godt innarbeidet som system for melding og behandling av avvik i SYE.  

 

I denne saken vil tall presenteres på et overordnet nivå. Det viktige oppfølgingsarbeidet opp 

mot omfang og behandling av avvik skal skje på lavest mulig nivå, det vil si i sykehjemmene 

hvor en har best lokal kunnskap og derav har et bedre utgangspunkt for å analysere statistikk 

fra Kvalitetslosen. Alle ledere har tilgang til både statistikkfunksjonene og avvik meldt til sin 

egen avdeling. 

  

Det må tas forbehold når det gjelder den overordnede statistikken som presenteres i saken. 

Melderen av et avvik stilles overfor mange valgmuligheter med hensyn til hoved- og under-

kategorier og alvorlighetsgrad når avvik skal meldes og kategoriseres. En følge av dette kan 

være at avvikene er kategorisert ulikt/feil og at statistikkene derav kan være unøyaktige. Den 

som melder avvik har også mulighet til å krysse av for flere avvikskategorier på et og samme 

avvik. Dette medfører at det samme avviket vil i noen sammenhenger bli talt flere ganger.  

Det kan være en risiko at en, ved kun å bruke statistikk for faste kategorier, ikke får med alt 

som skjer ute i tjenesten, og en kan tenke seg at det kan være problem/svakheter i systemet 

som ikke kommer fram i statistikkene.   

 

Kvalitetslosen opererer med tre hovedkategorier avvik: 

 HMS omfatter forhold vedrørende arbeidsmiljøet, sikkerhet, forurensning/ ytre miljø, 

miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester og avfallsproblematikk. 

Hovedkategorien. Det gjøres oppmerksom på at det i denne rapporten ikke sees på 

HMS-avvik da dette allerede er gjort i egen sak.  

 Organisasjon/internt omfatter hendelser og situasjoner knyttet til interne forhold på 

arbeidsplassen. Dette kan være seg samarbeid, organisering, avtaler osv og som er 

knyttet opp mot forhold som går på tvers av flere avdelinger eller hendelser som 

omhandler utstyr eller verktøy opp mot utøvelsen av arbeidet.  

 Tjeneste/bruker/pasient omfatter hendelser og situasjoner som angår 

tjenestemottager/pasient. 

 

Alle hovedkategoriene har i tillegg flere underkategorier som den som melder kan velge blant. 

Dette gir svært mange valgmuligheter, noe som igjen kan virke inn på både kvantitet og 

kvalitet på innregistrerte data og det som senere kan hentes ut i ulike rapporter. De enkelte 

avvikssituasjoner kan både oppfattes og registreres forskjellig. Det er på aggregert nivå 

utfordrende å kunne identifisere trender og utfordringer som er av betydning for 

forbedringsarbeidet, utelukkende ved hjelp av statistikkfunksjonen i Kvalitetslosen.  

 

Alvorlighetsgrad: 

Når det meldes avvik skal den som melder registrere alvorlighetsgrad på avviket. Dette er, 

som hovedregel, en subjektiv opplevelse for den som melder. Kvalitetslosen opererer med tre 

alvorlighetsgrader:  

Lav  Få eller ingen konsekvenser. 

Middels Konsekvens som kan være alvorlig, særlig ved gjentakelser. 

Høy  Situasjon som kan få et alvorlig utfall, i verste fall større skade eller død. I SYE 

er det vedtatt at alle legemiddelavvik alltid skal krysses av for «høy» 

For å sikre gode oversikter og statistikker, samt gi en reell oversikt over hva som er 

utfordringer i avdelingen, er det ønskelig at den som behandler avvik ved behov skal endre 

både alvorlighetsgrad og kategorisering for å øke treffsikkerheten i avviksrapporteringen. Ved 



15 

 

å gjøre dette vil det øke kvaliteten på oversikter og statistikker som hentes ut av 

Kvalitetslosen.  

 

DOKUMENTSTRUKTUR I KVALITETSLOSEN 

Alle prosedyrer og andre overordnede føringer skal finnes i Kvalitetslosen. 

 

Prosedyrer ligger på ulike nivå:  

Nivå 0  Lover og forskrifter 

Nivå 1  Oslo kommunes overordnede føringer 

Nivå 2  SYEs prosedyrer som gjelder for alle ansatte, inkludert kommunale sykehjem. 

Godkjennes av etatsdirektør 

Nivå 3  Prosedyrer for det enkelte sykehjem/helsehus eller avdeling i administrasjonen 

(synlig og tilgjengelig kun for ansatte ved det aktuelle sykehjemmet/avdeling). 

Godkjennes av aktuell institusjonssjef/-avdelingsdirektør 

 

Prosedyrer skal revideres hvert annet år, eller ved endringer.  

Alle pleiefaglige prosedyrer på nivå skal behandles i Sentralt kvalitetsutvalg før godkjenning 

av etatsdirektør. 

 

 

 

Vedlegg 2 

 

Avviksprosedyren 
Sykehjemsetaten 

PROSEDYRE 
Sykehjemsetaten / 17 Internrevisjon og avviksbehandling / Avviksbehandling /  

Avviksbehandling 

 

Formål Formålet med prosedyren er å gi en beskrivelse av fremgangsmåten for å melde, 
behandle og følge opp avvik. Hensikten med avviksbehandlingen er å lære av feil og uønskede 
hendelser, forebygge gjentakelser og forbedre oss. 
Systemfokus skal vektlegges, ikke personfokus. 
 
Omfang/Virkeområde Gjelder alle ansatte i Sykehjemsetaten og gjelder alle typer avvik. 

Definisjoner: Avvik er mangel på oppfyllelse av krav i lov eller forskrift eller krav uttrykt i 
kommunens eller Sykehjemsetatens/sykehjemmets egne prosedyrer og bestemmelser. Uønsket 
hendelse, uhell/nesten-uhell skal også meldes som avvik. 

Ansvar Alle ansatte har ansvar for å bidra i forbedringsarbeidet  i Sykehjemsetaten.Alle ansatte 
har plikt til å melde/rapportere avvik som man oppdager. Ledere skal behandle avvik, forebygge 
gjentakelser og sørge for systematisk forbedring. Leder må lukke avvik innen 14 dager etter 
rapportering, medmindre tiltak krever utvidet frist. Avvik behandles på lavest mulige nivå. 
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Aktivitet/beskrivelse  
Arbeidsoppgaver og gjennomføring Ansvarlig 

Strakstiltak   

Ved uønsket hendelse/avvik  vurderes behov for strakstiltak for å rette opp eller 
minimalisere skade/feil 

Den som oppdager en 
uønsket hendelse/avvik 

Vurdere alvorlighetsgrad. Ved kritiske/alvorlige avvik skal det gis beskjed 
umiddelbart gjennom linjen til etatsdirektør 

Nærmeste leder/ 

instit.sjef /områdedirektør 

Registrering   

Avvik registreres i Kvalitetslosen 
 Den som oppdager 
avviket/nærmeste leder 

Ved avvik som angår pasienten, skal hendelsen også dokumenteres i Gerica. 
Den som oppdager 
avviket/nærmeste leder 

Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten, 
pårørende og instit.sjef informeres om dette. Det skal også gis informasjon om 
adgang til å søke erstatning gjennom Norsk Pasientskadeerstatning 

Nærmeste leder/instit.sjef  

Ved skade på ansatt registreres hendelsen også i HMS-modulen i HR-systemet Ansatt/nærmeste leder 

Ved avvik på brannområdet skal nødvendig registrering også foretas i Orra brann  Orra brann-ansvarlig 

Behandling  og lukking av det enkelte avvik   

Avvik leses og behandles fortløpende. Avviket utredes. Vurdere og evt. korrigere 
kategori og alvorlighetsgrad. Vurdere risiko. Finne og dokumentere alternative 
løsningsforslag/tiltak i forhold til avviket. Innføre og bruke ny løsning/tiltak. 
Informere ansatte. Vurdering og tiltak dokumenteres i avviket som kommentar og 
evt. som tiltak i avviket i Kvalitetslosen. Hvis påkrevd kan behandlingsfrist utvides i 
tiltak(maks. 100 dager) 

  

Nærmeste leder/instit.sjef 

Tiltak som er opprettet i avviket må kvitteres utført før avviket lukkes 
Den ansvarlige for 
tiltaket/oppgaven 

Kontrollere om iverksatte tiltak fungerer hensiktsmessig og vurdere om gjeldende 
praksis/prosedyrer bør endres 

Nærmeste leder/instit.sjef 

Avviket lukkes, eller  videresendes ved behov med kommentar til annen avdeling i 
sykehjemmet  for videre oppfølging/behandling 

Nærmeste leder 

Avvik som ikke kan/skal lukkes i sykehjemmet sendes i linja til områdedirektør.  Institusjonssjef 

Områdedirektør behandler, lukker eller videresender til aktuell 
stabsavdeling/enhet. 

Områdedirektør 

Stabsavdeling har ansvar for avviksbehandlingen innen sitt ansvarsområde Avdelingsdirektør 

Ved avvik med ansvar hos samarbeidspartner utenfor Sykehjemsetaten kan kopi av 
avvik med kommentar sendes til samarbeidspartner 

Leder 

Vurdere om avviket er av en slik art at det skal meldes til Helsetilsyn, Arbeidstilsyn, 
NAV, politi, forsikringsselskap eller andre 

Leder 

Det skal sikres at lokalt verneombud har lesetilgang til, og holder seg informert om 
alle HMS-avvik i sitt verneområde. 

Leder av verneområdet 

Oppfølging   

Ha oversikt over antall og mønster på avvikene i enheten per måned. 
Enhetens avvik på Tjeneste/bruker og 
Organisasjon/internt gjennomgås regelmessig i sykehjemmets Lokale 
kvalitetsutvalg. Utarbeide risikovurdering med tiltaksplan 

Avd.leder/instit.sjef 

HMS-avvik behandles i HMS-møter og institusjonssjefens  kvartalsvise HMS-
møter 

Avd.leder/instit.sjef 

Sykehjemmets statistikk for avvik og forbedringstiltak på systemnivå gjennomgås 
med områdedirektør hvert tertial 

Institusjonsssjef 

Læringspotensial som avdekkes i gjennomgang av statistikk og forbedringstiltak 
deles med/informeres til øvrige sykehjem  

Områdedirektør 

Sentralt kvalitetsutvalg orienteres hvert tertial om samlet statistikk over avvik i 
etaten 

Avd.direktør kvalitet 

Statistikk/ oversikt over HMS-avvik i etaten behandles hvert halvår i 
arbeidsmiljøutvalget 

Avd.direktør personal 

 
Hjemmel Helsepersonelloven, Pasientrettighetsloven §3.2, AML §3.1, Pasientskadeloven, 
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, Forskrift om kvalitet i pleie-, og 
omsorgstjenesten.Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

Sykehjemsetatens beredskapsplan 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-003.html#3-2
http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-003.html#3-1
http://www.lovdata.no/all/tl-20010615-053-001.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

