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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Gjennomgang av feil og avvik er en viktig kilde for forbedring av pasientbehandling i sykehus. 

Det er imidlertid dessverre tradisjon for at leger unnlater å melde feil og avvik som begås eller 

oppdages i klinisk praksis. Dette begrunnes ofte med at legene ikke har tid til slikt byråkrati, men 

mange mener også at legene beskytter hverandre. Samfunnet, tilsynsmyndigheter og 

sykehusledelse etterspør i økende grad i hvilken grad feil og avvik registreres, og om enhetene 

lærer av de feil som begås. Helsedirektør Hanssen har gjentatte ganger uttalt i norsk presse (VG 

31.05.2011) at han mener at legene ikke ønsker å lære av sine feil og at dette er en alvorlig 

risikofaktor for pasienter i norske sykehus. I Oslo universitetssykehus HF (OUS) er det utviklet 

omfattende prosedyrer og saksbehandlingssystemer for å sikre at avvikene tas hånd om på 

rettmessig vis (se vedlegg), men det er ønske om øket andel avviksmeldinger fra leger ved 

sykehuset. I regi av Norsk topplederprogram utvikles prosjektet som er forankret hos leder for 

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken og leder ved avdeling for kreftbehandling, OUS.  

Prosjekteier: Avdelingsleder Kjell Magne Tveit, prosjektleder seksjonsleder Kristin Bjordal. 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Problemstilling: Etter gjennomføring av et ”avviksmeldingsprosjekt” høsten 2010, er mange feil 

og avvik rapportert i Onkologisk fagseksjon III (av totalt 127 meldinger fra januar 2009 er 88 

registrert etter 01.10.2010). Det er imidlertid stor variasjon mellom typer avvik som meldes, 

alvorlighetsgrad og vurdering av hensiktmessig respons. Det er også utvilsomt feil som gjøres og 

oppdages som ikke meldes. Videre er det usikkerhet i staben om hva som skal meldes og på 

hvilken måte og det er mangelfull kunnskap om gjeldende lover og forskrifter.  

   

Målsetting: Det er viktig å ha mange avviksmeldinger, og det er krav om at alle alvorlige 

hendelser meldes. Potensielt alvorlige hendelser er vel så viktige som mindre alvorlige hendelser 

hvor skade har skjedd. Medarbeiderne må få tillit til at hensikten med avviksmelding er å lære, 

ikke å finne syndebukker eller å henge ut enkelte helsearbeidere.  

 

Effektmål  
1. at alvorlige hendelser meldes (fravær av alvorlige hendelser som ikke er meldt) 

2. at kvalitet i pasientbehandling bedres ved reduksjon av alvorlige hendelser 

3. at motivasjon og forståelse for melding øker blant ansatte – skifte fra tilsyn til læring  

 

Resultatmål  
1. øket andel avviksmeldinger fra Onkologisk fagseksjon III (50 % økning fra første ½ år i 2010 

til første ½ år i 2012)  

2. rask intern saksbehandling innen klinikken (innen 1 uke på hvert nivå)  

3. at hensiktsmessige tiltak er utformet (startet eller gjennomført innen 1 mnd) 

4. at vi oppnår et skifte fra opplevelse av uthegning av legene til en lærende kultur 

(Dobbeltkretset læring som beskrevet i Argyris C 1999) og derved at de ansatte er motivert og 

har forståelse for melding.  

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Til tross for at det teknisk er lagt vel til rette for hensiktsmessig melding og saksbehandling av 

avviksmeldinger, er det blandet motivasjon for slik arbeid blant legene. Hensikten med 

avviksbehandling er primært å bedre kvalitet og sikkerhet i pasientarbeidet og det er derfor svært 

viktig at systemet benyttes optimalt. Dette er adressert i forarbeidene til Helse- og 

omsorgstjenesteloven Prop 91L (2010-2011), hvor det minnes om at målet med meldeordningen 

er ” å avklare hvorfor et uhell eller nesten-uhell skjedde, for så å forebygge at tilsvarende skjer 
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igjen, slik at pasienten dermed ikke risikerer å bli utsatt for skade”. Videre oppsummeres det med 

at internasjonale anbefalinger går ut på at meldesystemer må etableres i et ikke-straffende miljø 

og at de må skilles fra sanksjons- og straffesystemer. 

 

Et skifte fra tilsynskultur til lærende kultur forutsetter at avviksmeldinger som kan bidra til læring 

meldes, at meldingene håndteres raskt og effektivt, og at læringspunkter raskt bringes tilbake til 

melder og til det kliniske miljøet for øvrig. Legene må få god og tilstrekkelig informasjon om 

relevante lover og regler, avviksmelding må forankres i legegruppen, blant tillitsvalgte og 

verneombud, personalet må erfare at saksbehandlingen er effektiv og læringspunktene må jevnlig 

bringes tilbake til legegruppen i egnede fora.  

 

Lederutfordring er i tillegg til å få medarbeidere til å kunne reglene rundt avviks, å etablere en 

dialog med legene slik at det blir en forståelse for hvilken nytte pasientene og medarbeiderne kan 

få av disse meldingene. I tillegg, må man adressere legenes frykt for å bli hengt ut personlig.  

Fremdriftsplan med milepæler  
uke 35 – 45 Utvikling av prosjektet i regi av Norsk topplederprogram 

uke 46 – 49 Presentasjon for avdelingsleder, klinikkleder, seksjonsledere 

uke 49  Forankring hos tillitsvalgte 

uke 50 – 51 Presentasjon for seksjonens leger, andre leger i avdelingen. 

  Orientering til andre ansatte 

uke 1 - 4 2012 Oppstart gjennomføringsprosjekt med opplæring  

 

Ytterligere opplysninger i vedlegg 1. 

Budsjett - nøkkeltall 
Kostnadene er hovedsakelig knyttet opp mot tap av arbeidstid i forbindelse med møtevirksomhet 

– ca 40 timer – fordelt på møter med ulike grupper i tillegg til informasjon på felles morgenmøte 

for legene. I tillegg kommer arbeidstid som prosjektleder benytter i for- og etterarbeid, anslått til 

4 ukeverk, til sammen anslagsvik 5 ukers arbeid. Øket meldefrekvens vil ta noe legetid, men med 

økende erfaring vil dette gjøres raskt. De fleste saker vil ha behov for begrenset saksbehandling. 

 

De fleste avvikssaker medfører en reell eller potensiell kostnad som kan komme opp i betydelige 

beløp. Hvis prosjektet lykkes med å bidra til færre pasientavvik og skader, vil spart beløp på 

avvik raskt overskygge utgiftssiden.   

 

Risikoanalyse 
Mulige problemer/hendelser og risiko for manglende måloppnåelse 

 

1) manglende forankring hos leder 

2) manglende forankring TV/VO 

3) manglende delaktighet fra legene 

4) meldinger uten relevant innhold 

5) øket antall meldinger uten reduksjon av alvorlige hendelser 

6) manglende drahjelp pga mediautspill fra Helsetilsynet  
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Handlingsplan i forhold til risikoanalysen 
1) prosjektet ble forankret hos avdelingsleder og klinikkleder før start. 

2) det gjennomføres en preliminær orientering for TV og VO om prosjektet før kurset avsluttes, 

og deretter vil jeg møtte TV og VO for samtaler og avklaring av uklare punkter 

3) orientering til legene må foregå både i en-til-en situasjon og i grupper. 

4) vi må ha en detaljert gjennomgang av pliktige meldinger (innhold og formkrav) og en 

diskusjon på hva som skal meldes for øvrig. Eksempler må diskuteres jevnlig. 

5) gjennomgang av historisk materiale for å få et sammenligningsgrunnlag for å vurdere effekt av 

prosjektet. Viktig å gi fortløpende tilbakemeldinger til legegruppen.  

6) fokusere på at kulturen er endret, evt. be om besøk fra/til Kunnskapssenteret.  

 

Risikomatrise, interessentanalyse og handlingsplan finnes i vedleggene 2, 3 og 4. 

Vedleggene 5 til 11 viser avvikssystemet ved OUS, underliggende dokumenter og aktuelle lover 

og forskrifter.   

Konklusjoner og anbefalinger  
På bakgrunn av høy andel avvik i norske sykehus, som medfører skader og som igjen forårsaker 

unødig lidelse og død og en betydelig økonomisk utfordring i form av øket liggetid og økede 

behandlingskostnader, er det behov for øktet oppmerksomhet på hvordan slike avvik kan 

forhindres.  

 

Man antar at øket andel avviksmeldinger fra legegruppen fulgt av rask tilbakemelding, drøfting 

av fellestrekk og forslag til forbedring av rutiner og prosedyrer kan bidra til bedret kvalitet i 

pasientomsorgen i Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken OUS. En slik endring krever 

motivasjon og involvering fra legene. Prosjektet er forankret i sykehus-, klinikk- og 

avdelingsledelsen, og vil bli forankret i tillitsvalgsapparatet og verneombud.   

 

Det vil etableres dialog mellom alle involverte parter før opplæring iverksettes, og det bør gis 

tilbakemelding på resultater fra prosjektet hver måned.   

Vedlegg 
1. Plan for videre oppfølgning 

2. Risikoanalyse, risikomatrise 

3. Interessentanalyse 

4. Kommunikasjonsplan 

5. Aktuelle e-håndbok dokumenter i Oslo universitetssykehus 

a. Legers meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall 

OUS Nivå 1/Pasientrettet arbeid/Pasientadministrative rutiner 

b. Avviksbehandling 

Direktørens staber/Stab Kvalitet/Arbeidsmiljøavdelingen/Avviksbehandling 

c. Uønskede hendelser og risikoforhold – registrering og analyse av avvik 

/OUS Nivå 1/Styringssystem og ledelse/Kvalitet 

6. Eksempler på skjermbilder Avvikssystemet i OUS 

7. Flytskjema for avviksbehandling 

8. Skjema for Meldeplikter til tilsynsmyndigheter 

9. Eksempler på uønskede hendelser og forhold som registreres som avvik 

10. Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.  

11. Rundskriv, 26.03.2000  Meldeplikt til fylkeslegen om betydelige personskader i 

spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 – justeringer av meldeordningen 

12. Referanseliste 


