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AVVIKSMELDINGER - PRIVATE SYKEHJEM 
 
Jeg viser til mitt notat nr. 236/2015 til helse- og sosialkomiteen datert 07.12.2015. I notatet skriver 
jeg at avviksmeldingene fra de resterende private sykehjemmene for tidsrommet 01.01.2015 til 
31.08.2015 vil ferdigstilles innen utgangen av januar 2016. Avvikene fra 21 private sykehjem for 
denne perioden er nå klare til offentliggjøring.  
 
Jeg vil understreke på nytt at jeg ønsker mest mulig åpenhet rundt avvik og avvikshåndtering. 
Identifisering og oppfølging av avvik er viktig i arbeidet med å sikre og utvikle god kvalitet på 
tjenestene. Hensikten med avviksbehandling må være å lære av feil og uønskede hendelser, 
forebygge gjentakelser og å bidra til forbedring. At avvik meldes er det viktigste verktøyet i det 
kontinuerlige kvalitetsforbedringsarbeidet på sykehjemmene. 
 
Dette er første gang byrådet har hatt mulighet til å offentliggjøre avvik fra private sykehjem. 
Sammenlignet med forrige offentliggjøring for alle kommunale sykehjem/helsehus og åtte private, 
ideelle sykehjem, ser man at tallene har justert seg.   
 
Antallet avvik ved kommunale sykehjem har økt noe. Dette skyldes utfordringer med å få ut 
opplysninger fra Romsås sykehjem som ble konkurranseutsatt i perioden, og der man ikke har 
kunnet benytte det kommunale avvikssystemet (Kvalitetslosen) for å hente ut de tidligere data. 
Denne utfordringen er nå løst.  
 
To sykehjem knyttet til Kirkens Bymisjon, Ammerudhjemmet og St. Halvardshjemmet, har også 
levert avvik på egne skjema i tillegg til på fellesliste fra det nye elektroniske 
rapporteringssystemet hos Kirkens Bymisjon (tatt i bruk i januar 2015).  
 
Overordnet oversikt avvik 
Oversikt avvik for perioden 1. januar 2015 til 31. august 2015 viser: 
 

• Kommunale sykehjem har rapportert til sammen 3 644 avvik.  
• Private sykehjem har rapportert 4 185 avvik. Det var her 2 893 avvik fra de kommersielle 

sykehjemmene og 1 292 avvik fra de ideelle.  
• Totalt gir dette 7 829 avvik fra Oslosykehjemmene for de åtte første månedene i 2015. 

 
 



2 
 

 
 
Beskrivelse av avvikene 
Det er stor variasjon i antall avvik per sykehjem. Dette ser ut til å ha ulike årsaksforklaringer som 
antall beboere, hvilke typer plasser som tilbys, om det er beboere med særlig omfattende 
omsorgsbehov eller om sykehjemmet er i en omstillingsfase og prøver ut nye rutiner.  
 
Gjennomgående er det meldt avvik med samme problematikk som ved første offentliggjøring i 
desember.  
 
Avvikene knytter seg særlig til legemiddelhåndtering, planlegging av driften, herunder planlagt og 
anvendt ressursbruk, for lite bemanning og vanskeligheter med å skaffe vikarer ved sykefravær. 
Andre avvik er relatert til manglende utstyr, beboere med voldsproblematikk, personalkonflikter 
og pårørendekonflikter.  
 
De private sykehjemmene har også utfordringer med sykefravær og bruk av vikarbyrå, men de 
private sykehjemmene løser det i større grad ved at en dagvakt/kveldsvakt jobber dobbelt skift. De 
private sykehjemmene rapporterer hyppigere avvik ved bruk av overtid og generelle brudd på 
arbeidsmiljøloven. 
 
Det avdekkes videre at samarbeidspartnere er skyld i at avvik oppstår på sykehjemmet. Ikke 
sjelden glemmer sykehusene å sende epikriser eller annen viktig informasjon med pasientene. Det 
hender at bydelene ikke behandler elektroniske meldinger. Ved overføring av en beboer fra et 
sykehjem til et annet hender det også at dokumentasjon har uteblitt. Ikke tilfredsstillende 
dokumentasjon ved overføring av beboere mellom ulike omsorgsnivå er uheldig, og kan ha 
alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten. Underleverandører skaper også avvik, for eksempel 
er det avvik pga. uhygieniske forhold og manglende renhold.   
 
Arbeidet med avvik i Sykehjemsetaten 
Jeg har bedt Sykehjemsetaten om å redegjøre for hvordan avviksarbeidet organiseres. Da det 
primært er avvik fra private sykehjem som omhandles i dette notatet, beskrives etatens oppfølging 
av avvik på private sykehjem først. Deretter redegjøres det generelt om avviksarbeidet.  
 
Oppfølging av avvik på private sykehjem 
De private sykehjemmene i Oslo er selvstendige enheter som driftes på kontrakt. Dette innebærer 
at de har egne kvalitetssystemer, og driver eget kvalitetsforbedringsarbeid.  
 
Hvert enkelt sykehjem har egne rutiner for rapportering og oppfølging av avvik. Dette er en del av 
kravene når det blir inngått kontrakt.  "Oppdragsgiver har rett til innsyn i alle deler av 
internkontrollsystemet, og vil avkreve rapporter som viser hvordan systemet fungerer hos 
Leverandøren" (utdrag fra konkurransedokumentene). 
 
Rutinene for å følge opp avvik i de private sykehjemmene: 
 

• avvikene følges opp i kontraktsoppfølginger 
• fortløpende ved melding 
• uanmeldt tilsyn 
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Fakta om avviksarbeidet i Sykehjemsetaten 
 
Bakgrunn 
Sykehjemsetaten (SYE) er den nest største etaten i Oslo kommune hvor det årlig behandles ca.  
9 000 pasienter på sykehjem og helsehus, med mer enn 1,65 millioner liggedøgn. Sykehjemmene i 
Oslo har ca. 12 000 ansatte. Det gjennomføres årlig mer enn 20 millioner 
medikamenttransaksjoner. Med en så omfattende produksjon er det vanskelig å unngå at det 
oppstår uønskede hendelser/avvik. Derfor arbeider organisasjonen systematisk med 
avviksbehandling som ledd i kvalitetsforbedring. 
 
Åpenhet rundt avvik 
SYE ønsker åpenhet rundt avvik og avvikshåndtering. 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 styrke 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, og synes det er bedre tilrettelagt for å melde 
• 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 

 
Etaten 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 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. 
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• 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 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. 
 
For 2015 var fokusområdene for avviksarbeidet på kommunale sykehjem: 
 

• Legemiddelhåndtering 
• Mangler ved utskriving fra helsehus til hjemmet 
• Manglende behandlingshjelpemidler fra sykehus 

 
Lagring av avvik 
For å gi økt tilgjengelighet og på grunn av datafilenes størrelse har Sykehjemsetaten lagret 
samtlige enkeltavvik på Dropbox. Her er lenke til avvikene.  
 
Arbeidet framover 
Som opplyst i forrige notat planlegges ferdigstillelse av alle avvik fra 01.01.2013 til 31.12.2014 
innen utgangen av juni 2016. 
 
Videre vil jeg arbeide for at kommunikasjonsrutinene mellom første- og annenlinjetjenesten blir 
bedre for å unngå avvik som følge av manglende epikriser mv.  
 
Som informert ønsker jeg å se på nye og bedre rutiner for løpende offentliggjøring og rapportering 
av avvik for å imøtekomme kravet om mer åpenhet. Dette både på kommunale, ideelle og 
kommersielle sykehjem.  
 
Vi er i en prosess med å anskaffe nytt kvalitetssystem, og da for at dette også kan integreres hos 
ideelle og kommersielle leverandører. 
 
Dette skal gjøres i aktiv dialog med ansatte, tillitsvalgte og deres organisasjoner og ledere på ulike 
nivåer. Her har vi startet en tillitsreform for å styrke dette arbeidet. 
 
Jeg har gitt Sykehjemsetaten i oppdrag å se på hvordan vikarrekruttering kan dreies fra bruk av 
bemanningsbyråer til å ha egne vikarpooler.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Inga Marte Thorkildsen 
byråd  
 
 
Vedlegg: Enkeltavvik fra 21 private sykehjem 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/f3mp8n6d9m9maql/AADZv3yjRBoftvK9gGBAuO6fa?dl=0
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