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Forslag til vedtak
Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering

Bakgrunn for saka
Uønskte hendingar og avvik i Helse Fonna blir rapportert i det regionale systemet
Synergi. I 2018 blei det registrert totalt 5715 saker, kor 1760 var pasientrelaterte.
Rapportane frå Synergi blir lett påverka av korleis ein vel ut parametrar, det vil sei
korleis ein set opp «spørringa». På overordna nivå, med likt rapportuttak for åra 2017
og 2018, er det ei auke i tal på pasientrelaterte hendingar frå 2017 til 2018. Median for
tal meldingar i kvar månad var 123,5 i 2017 og 129,5 i 2018.
Figur 1: Utvikling i tal pasientrelaterte saker frå 2017 til 2018

Dette stemmer godt med erfaringa i Kvalitetsutvalet (KU), som får fleire meldingar til
handsaming. KU rapporterer at det blir meldt ein større variasjon i type saker, til dels
meir alvorlege vurdert ut frå pasienttryggleik.

Pasientrelaterte uønskte hendingar som har ført til, eller kunne ha ført til, alvorleg skade
skal meldast til Helsedirektoratet ved meldeordninga etter Spesialisthelsetenestelova
§ 3.3. Gjennomsnitt på føretaksnivå er at 13 % blir meldt etter § 3.3. Det er ikkje særleg
endring på andel meldingar som blir sendt Helsedirektoratet i 2018 samanlikna med
2017.
Figur 2: Fordeling av saker som er meldt/ikkje-meldt til Helsedirektoratet for kvar
klinikk.

«Behandling og pleie inkludert fall og uhell» og «Pasientadministrasjon» utgjer litt over 50
% av meldingane. «Diagnostikk / utredning» står for om lag 11 %.
Figur 3: Fordeling av dei uønskte hendingane som er meldt som pasientrelaterte etter
type hending.
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Figur 4: Fordeling av hendingstype innan eit utval av dei hyppigaste meldingane.
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Oppsummering
Talet på meldte pasientrelaterte saker er stabilt med tendens til auke frå 2017 til 2018.
KU går kvar månad gjennom alle pasientrelaterte meldingar. Meldingane blir brukt i
forbetringsarbeid og læring på tvers.

