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Ingress 
I saken redegjøres det for hvorledes bruk av kvalitetsindikatorer, registrering av data, resultater 
og intervenering kan benyttes både som styringsinformasjon for kvalitetsforbedring og 
forebygging av alvorlige fallskader hos sykehuspasienter  
 
 
Bakgrunn 
Det nasjonale systemet for kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten ble innført i 2003. 
Systemet med dagens nasjonale kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten er en 
oppfølging av rapporten ” Utvikling av kvalitetsindikatorer for behandlingstilbudet i 
somatiske sykehus”, Sosial- og helsedepartementet (SHD), 2001. Det legges til grunn at 
kvaliteten på den medisinske behandlingen og omsorgen for pasientene skal måles ved alle 
landets sykehus. Det foreslås å etablere et sett av gjennomgående kvalitetsindikatorer for de 
somatiske sykehusene ”for å gi et overordnet inntrykk av kvalitetsforholdene i sektoren”. 
Ifølge Helsedirektoratet er ledere på ulike nivåer, samt eiere den viktigste målgruppen for de 
nasjonale indikatorene som er tatt i bruk hittil. Det antas at indikatorene kan være et viktig 
virkemiddel for de sentrale myndighetene for politiske og administrative prioriteringer i 
helsetjenesten, og data og resultater kan benyttes som styringsinformasjon for 
kvalitetsforbedring på de områdene man ønsker å fokusere på. Hittil har vi hatt for lite 
systematisk kunnskap om kvaliteten i norske sykehus. Overordnede beslutninger har blitt 
fattet uten at man vet nok om kvaliteten på tjenestene som ytes. Ved hjelp av 
kvalitetsindikatorer kan man etterprøve om målene som er satt for tjenestene blir nådd. For 
fagmiljøene er det viktig at kvalitetsindikatorene anses som et viktig bidrag i arbeidet med 
kvalitetsutvikling, ikke bare som måling og kontroll. 
 
1.1.2010 ble det innført gjennomgående klinikkorganisering av Vestre Viken HF (VV). Målet 
med omorganiseringen er bedre kvalitet i pasientbehandlingen, hvor fokusområder er 
likeverdige tjenester og kvalitet. Sykehuset Asker og Bærum (SAB) ble ISO-sertifisert i 2008 
og foretaksledelsen har valgt fall av innlagte pasienter i sykehus som en av fem 
kvalitetsindikatorer. Helse Sør - Øst har i sitt bestillerdokument angitt at uønskede hendelser 
skal reduseres.  
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Fakta om fall i sykehus 
Fall i sykehus er dessverre fortsatt vanlig. Ut ifra eget meldesystem og internasjonale 
erfaringer vet vi at det også i VV HF vil skje mange uønskede hendelser som truer 
pasientsikkerheten. SAB registrerer i sitt avvikssystem (Synergi) fall i sykehus som en 
uønsket hendelse. Denne type hendelser medfører økt ubehag og redusert livskvalitet for 
pasienten også i etterkant av oppholdet og store kostnader i form av forlenget liggetid, 
operasjoner og i tillegg redusert omdømme for sykehuset. Skader etter fall hos eldre medfører 
økning i kostnader og liggetid med 60-70 % for hver enkelt hendelse (Bates 1995). 
 
Litteraturen beskriver variasjoner i antall fall fra 3 til 14 pr 1000 sengedøgn som er det antall 
senger sykehuset har til disposisjon. En stor retrospektiv observasjonsstudie fra England og 
Wales fra 2007 med over 200 000 fall, viser gjennomsnittlig 4,8 fall per 1000 sengedøgn. I 
sykehusenes avvikssystem er det trolig en betydelig underrapportering av fall, 60-70 % av 
alle rapporterte skader på inneliggende pasienter skyldes fall. Ca 30 % kommer fysisk til 
skade og 5 % regnes som alvorlige. Både et Cochrane review fra 2010 om fallforebygging i 
sykehus og en metaanalyse i BMJ fra 2007 konkluderer med at det er mulig å oppnå en 
signifikant reduksjon i antall fall gjennom multifaktoriell intervensjon i sykehus. Innholdet i 
denne ”black-box”- intervensjonen varierer i ulike studier og kan være rene personalrettede 
tiltak, omgivelsestiltak og pasienttiltak etter risikovurdering.  
 
Hva kan dette bety for Vestre Viken HF?  
Sykehuset Asker og Bærum hadde i 2009 totalt 81 713 sengedøgn mens det totalt i VV var 
272 732 sengedøgn. Bruker man regnestykket over med et gjennomsnitt på 4,8 fall pr 1 000 
sengedøgn, burde det i SAB vært registrert 392 fall, mens det bare ble registrert 117 
fallhendelser.  
 
Meldte fall pr avdeling i SAB i avvikssystemet Synergi i 2009 
Avdeling for geriatri, slag og rehabilitering 43 
Medisinsk avdeling 41 
Psykisk helse 23 
Kirurgisk avdeling  6 
Ortopedisk avdeling  2 
Radiologisk avdeling  1 
Operasjonsavdeling  1 
Totalt  117 
 
Antall fall med alvorlig komplikasjoner var 1 meldt ved SAB i 2009, dette utgjør ca 1 % av 
de rapporterte fallene. Det kan tyde på en betydelig underrapportering og noen av årsakene 
kan være manglende fokus på fallhendelser, at avdelingen har lav meldekultur eller at det er 
lite oppe i personalets bevissthet. Registreringsprosenten er relativt høyere for fall enn for 
andre hendelseskategorier, av flere årsaker. Man må også anta at jo alvorligere konsekvens 
for pasienten, jo større er sannsynligheten for at hendelsen registreres.  
Tiltak som bidrar til å redusere fall er å implementere en systematisk risikovurdering ved  
innleggelse, forebygge fall hos de som er risikoutsatte (eksempelvis skilt ved sengen, godt 
fottøy, oppfølging ved forflytning), bevisstgjøre personalet og pasienten selv, ta hensyn og 
tilrettelegge der det er mulig. 
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Eksempel på kostnad: Kostnadsberegning for lårhalsbrudd 
 

Kostnader dersom et fall ender opp som lårhalsbrudd er basert på tall fra Sørlandet Sykehus 
HF som har gjort en kalkyle på dette i 2009. Det relevante er å se på direkte merkostnad for 
operasjon inkludert de ca 6 ekstra liggedager dette medfører. Kalkylen viser at denne 
kostnaden er i størrelsesorden 50.000 kr pr pasient. Utover dette vil økte 
rehabiliteringsopphold kunne komme i tillegg. Her er det store varianser i varighet og 
opplegg. En må påregne minimum 15 000 kroner pluss reiseomkostninger. I sum vil altså den 
marginale merkostnaden utgjøre om lag 70 000 kr i snitt. 
 
Dersom et fall kun medfører økt liggetid ved sykehuset, noe som ofte er tilfelle, vil 
snittkostnaden pr døgn utgjøre om lag 2500 kr. Dette er basert på kalkyle av pleiekostnader 
ved sengeposter ved Sørlandet Sykehus HF i 2009. Marginalkostnad her kan nok være 
adskillig lavere, men ved et visst årlig volum vil jo dette medføre opprettholdelse av 
sengekapasitet og kostnaden pr døgn vil da være i denne størrelsesorden. Hvis liggetiden uten 
vesentlig fysisk skade i snitt øker med 2 dager pr fall utgjør dette om lag 5000 kr pr pasient.  
 
Hvis vi benytter antall sengdøgn, en forventet fallrate på 4,8 pr 1000 sengedøgn basert på den 
britiske undersøkelsen, og forutsetter at 5 % av dette ender med alvorlig skade, og 30 % med 
lett skade, kan følgende økonomi påregnes: 
 
For Sykehuset Asker og Bærum  
Alvorlige fall:  81713 sengedøgn x 0,48 % x 5 % x 70 000 kr  
Mindre alvorlige fall 81713 sengedøgn x 0,48 % x 30 % x 5 000 kr  
 
For Vestre Viken HF 
Alvorlige fall:  272732 sengedøgn x 0,48 % x 5 % x 70 000 kr  
Mindre alvorlige fall 272732 sengedøgn x 0,48 % x 30 % x 5 000 kr  
 
Med andre ord en hypotese om at fallskader kan utgjøre drøye 6,5 mill. kr for Vestre Viken 
HF, hvorav 1,9 mill. kr for Sykehuset Asker og Bærum. Ved alvorlig skade kan det påløpe 
utgifter i forbindelse med krav om pasientskadeerstatning. 
 
Dersom dagens innrapporterte fallhendelser viser seg å være korrekte tall, (117 ved SAB) vil 
det samme regnestykket som over gi en kostnad på ca 500.000 kr. for Asker og Bærum og 
indikere en kostnad på ca 1,6 mill for hele Vestre Viken. Det er spesielt det lave antallet 
alvorlige fall som reduserer kostnaden i denne beregningen. 
 
Ut fra et forventet antall fallskader, se innledningen over, kan dette fort bety i størrelsesorden 
2 til 6 millioner kroner. Det betyr at økt fokus på fall kan spare VV HF for millioner. 
Forutsetningen for at vi skal kunne nyttiggjøre oss kvalitetsindikatorene, er at de blir tatt inn i 
vårt eget kvalitetssystem og knyttet opp til den daglige drift og etterspurt av ledelsen.  
 
Prosjektgjennomføring 
 
Høsten 2009 vedtok SAB`s ledergruppe ved direktør å opprette en tverrfaglig sammensatt 
arbeidsgruppe som skulle utarbeide et prosjektmandat. Formålet er å redusere fall med 
alvorlig skade, implementere prosedyre og risikovurdere utvalgte pasientgrupper ved 
innleggelse og bidra til at fallforebyggende tiltak iverksettes og følges opp.  
Den store utfordringen ved prosjektarbeid er å balansere mellom det å sikre tilfredsstillende 
fremdrift samt det og ikke slite ut medarbeiderne i en allerede travel hverdag. 
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Prosjektgruppen har som mandat 
• Utarbeide et risikovurderingsskjema i det elektroniske pasientjournalsystemet  
• Utarbeide en prosedyre for fallforebygging i sykehus 
• Definere tydelige hendelseskategorier i avvikssystemet som gir et godt grunnlag 

for måling og registrering av data som kan brukes i kvalitetsforbedringsarbeidet. 
 

Milepælsplan 
Prosjektmandat     desember 2009 
Forslag til prosjektskisse    mars 2010 
Høringsrunde       mai 2010 
Revidert fallprosedyre    juni 2010 
Etablert system for risikovurdering   september 2010 
Implementert ny rutine    oktober 2010 
Prosjektavslutning      oktober 2010 
 
Personellressurser/tidsressurser/økonomiske ressurser 
 
Prosjektarbeidet utføres innenfor ordinær arbeidstid med en kostnadsberegning pr deltager på 
kr 500,- pr time inkludert sosiale utgifter. Møter holdes i sykehusets egne lokaler og det er 
ikke beregnet møtemat eller reisekostnader.  

 
Styringsgruppe 3 møter à 1,5 t for 5 personer tilsvarer kr 11 250 
Prosjektgruppe 6 møter à 1,5 t for 6 personer tilsvarer  kr 27 000 
Prosjektmedarbeider 40 % stilling i 3 måneder     kr 60 000  
Totalt         kr 98 250 
 
 
Implementering  
Avdelingssjefene i de kliniske avdelingene er ansvarlige for implementering av prosedyren 
og at det utvikles en kultur for kartlegging, registrering og forebygging av fall i sykehus. 
Fallhendelser rapporteres via måltavler til klinikkdirektør.  
 
Avdelingssykepleierne og seksjonsoverlegene er ansvarlig for at hele personalgruppen får 
opplæring i bruk av avvikssystemet samt at det utvikles en god meldekultur.  
 
Evaluering| 
Prosjektleder foretar del-evaluering hvert kvartal i form av en skriftlig rapport. Rapporten vil 
beskrive arbeidet og inneholde vurderinger i forhold til prosjektets intensjon, utfordringer i 
perioden og eventuelt gi anbefalinger om korrigeringer underveis. Den endelige 
prosjektrapporten skal synliggjøre aktivitet og utfordringer både knyttet til pasientbehandling, 
samarbeid, kostnadsmessige konsekvenser og organisering. 
Sluttevalueringen av prosjektet vil måles opp mot mandatets formål som er å redusere fall i 
sykehus med alvorlig skade, å ha implementert en prosedyre for fallforebygging, at utvalgte 
pasientgrupper risikovurderes ved innleggelse og at definerte tiltak iverksettes der det er 
behov. 
 
Forslag til vedtak 
Styret ved Vestre Viken HF vedtar at det allerede etablerte prosjektet ved SAB hvor formålet 
er å utvikle et kvalitetssystem som registrer, risikovurderer og forebygger fall med alvorlig 
skade for innlagte pasienter breddes i hele VV HF.  
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