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Introduksjon 
 
 
I Oppdrags- og bestillingsdokument (OBD) for 2021 er det satt krav til at det 
skal arbeides systematisk og målrettet med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet til beste for pasientene. Regional delstrategi 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring peker på betydningen av å utvikle en 
mer sikkerhetsorientert ledelse. Dette innebærer blant annet at ledere skal 
anvende sikkerhetstenkning i arbeidet med pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring og at dette skal være en integrert del av 
virksomhetsstyringen, samt at systemer og strukturer skal forbedres og 
tilrettelegges for dette.  
 
Bruk og håndtering av legemidler har vært et satsningsområde for arbeidet 
med kvalitet og pasientsikkerhet i flere år, blant annet gjennom 
pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender, 24/7 (2014-2018), videreført 
som I trygge hender 24/7. Feil som oppstår ved bruk og håndtering av 
legemidler er en betydelig utfordring i helseforetaksgruppen, og utgjør opp 
mot 30 prosent av meldte hendelser.  

Legemiddelfeil kan bestå av feil i oversikten over pasientens legemidler, svikt i 
kommunikasjon mellom behandlere og manglende oppfølging. Feil kan også 
oppstå i forbindelse med håndtering av legemiddel, altså i prosessen fra 
legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt.  

Nye verktøy er de senere år tatt i bruk for å bidra til faglig forsvarlig, sikker og 
trygg legemiddelhåndtering i helseforetakene. Et eksempel på dette er 
elektronisk legemiddelkurve.  

 
 
Målet med revisjonen er å vurdere om Sykehuset Telemark HF har etablert 
prosesser, rutiner og systemløsninger som i tilstrekkelig grad understøtter 
sikker legemiddelhåndtering og forebygger legemiddelfeil. 
 
Det er definert følgende problemstillinger:  
 

• Har helseforetaket etablert et styringssystem med rutiner som 
omfatter legemiddelområdet, og som er kjent og etterlevd i 
organisasjonen? 

• Anvendes tilgjengelige systemløsninger for å oppnå en bedre 
legemiddelhåndtering? 

• Brukes meldinger om uønskede hendelser innen 
legemiddelområdet til å identifisere svikt eller forbedringsområder, 
og iverksettes det tiltak for å for å oppnå kontinuerlig forbedring? 

 
Revisjonen er gjennomført ved seksjon for ortopedisk sengepost i kirurgisk 
klinikk og seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost i medisinsk 
klinikk. 

 
Revisjonen er gjennomført i tidsrommet mars til august 2021.  
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1. Konklusjoner og anbefalinger 
1.1  Behov for å styrke oppmerksomheten om pasientsikkerhet på legemiddelområdet  
 

 
Svikt i håndteringen av legemidler kan medføre feilmedisinering og forårsake 
feilbehandling av pasientene. På denne bakgrunn har det de senere år blitt 
satt i verk en rekke tiltak på nasjonalt og regionalt nivå for å sikre at all 
legemiddelhåndtering som foretas i virksomheter, og av personell som yter 
helsehjelp skal være faglig forsvarlig, trygg og sikker. Tiltakene omfatter en 
regional veileder om legemiddelhåndtering. Sentralt i veilederen står 
opplæring av helsepersonell, vurdering av risiko, å etablere og oppdatere 
prosedyrer samt evaluere, kontrollere og rapportere uønskede hendelser.  
 
I denne revisjonen har vi undersøkt legemiddelhåndteringen i to utvalgte 
seksjoner ved Sykehuset Telemark HF. Vi har gått igjennom prosessen for 
legemiddelhåndtering blant annet for å avdekke om nødvendige 
forutsetninger for å sikre god praksis er etablert ved at riktig legemiddel gis til 
riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte. Videre har vi sett på 
styring og rapportering på legemiddelområdet, og om det er etablert en 
kultur for å melde fra om uønskede hendelser og å lære av feil på dette 
området. 
 
Gjennomgangen viser at Sykehuset Telemark HF har etablert prosesser, 
rutiner og systemløsninger for å understøtte sikker legemiddelhåndtering og 
forebygge legemiddelfeil. Videre har foretaket etablert en overordnet plan for 
å styrke legemiddelområdet (Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2020-
2022) med bakgrunn i vurderinger av risiko. Revisjonen viser likevel at det 
fortsatt er behov for å styrke oppmerksomheten om pasientsikkerhet på 
legemiddelområdet.  
 

 
Dette begrunnes med følgende: 

 Svakheter ved handlingsplanen og oppfølgingen av denne, svekker 
effekten på enkelte tiltaksområder   

 Varierende lojalitet til retningslinjer kan påvirke pasientsikkerheten 

 Liten oppmerksomhet rundt uønskede hendelser og nestenuhell kan 
medføre at risikoområder ikke avdekkes 

 

Svakheter ved handlingsplanen og oppfølgingen av denne, svekker 
effekten på enkelte tiltaksområder  
Sykehuset Telemark HF har gjennomført en analyse av uønskede hendelser 
klassifisert etter Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP). 
Analysen avdekket risiko på legemiddelområdet, og det ble utarbeidet en 
handlingsplan som blant annet omfatter tiltak knyttet til kompetanseheving, 
samstemming av legemidler, årlige gjennomganger av NOKUP-resultater, samt 
utvikling på området. Det gjøres også samsvarsmåling mellom NPE-saker og 
registrerte avvik som en kvalitetsindikator for sykehusets meldekultur.  
 
Det er positivt at det er utviklet en handlingsplan for legemiddelsikkerhet, og at 
klinikkene er ansvarliggjort ved at risikoområdene som er avdekket skal følges 
opp med tiltak for læring og forbedring. Det synes imidlertid å være lite 
kjennskap til handlingsplanen på seksjonsnivå. Satsningsområdene er heller 
ikke tema på faste møter eller fagmøter. Vi kan ikke se at handlingsplanens 
satsningsområder er innarbeidet i lederavtaler på de ulike nivåene. Samtidig 
var det på revisjonstidspunktet relativt kort tid siden handlingsplanen ble 
lansert, og flere av tiltakene hadde ikke fått tid til å virke. Vi kan derfor ikke 
vurdere om disse er tilstrekkelige, eller om det er behov for ytterligere tiltak. 
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Det er konsernrevisjonens vurdering at så lenge tiltakspunktene ikke er en del 
av den månedlige oppfølgingen av virksomhetsstyringen og rapportering på 
andre innsatsområder, vil tiltakene i handlingsplanen kunne tape 
oppmerksomhet i konkurransen med disse. 
 
Konsernrevisjonen erfarer at covid-19 situasjonen, med tilhørende 
begrensninger for opplæringsaktiviteter og andre tiltak, kan ha bidratt til at 
handlingsplanen synes lite kjent. 
 
Gjennomgangen viser videre at det er etablert månedlige rapporteringer 
mellom nivåene i foretaket som en del av virksomhetsstyringen. På 
innsatsområdene for pasientsikkerhet er det rapportering fire ganger per år. 
Handlingsplanens tiltakspunkter er ikke omtalt i disse rapporteringene, med 
unntak av samstemming av legemidler, som også inngår som del av andre 
innsatsområder. Det har så langt vært halvårlige orienteringer av status på 
handlingsplanen i administrerende direktørs ledermøte.  
 
Konsernrevisjonen vurderer at årlige oppfølginger gjennom ledelsens 
gjennomgang (LGG) og NOKUP ikke er tilstrekkelig for å få oppmerksomhet og 
styring med tiltakspunktene i handlingsplanen.  
 

Varierende lojalitet til retningslinjer kan påvirke pasientsikkerheten 
Sykehuset i Telemark HF har etablert et sett med prosedyrer for 
legemiddelhåndteringsprosessen som er dekkende for området. Prosedyrene 
beskriver roller og ansvar, samt krav til risikovurderinger og kompetanse. Det 
er vårt inntrykk at disse er kjent i de reviderte enhetene.  
 
Sykehuset Telemark HF har videre etablert kompetansehevende tiltak for 
ledere og medarbeidere på legemiddelområdet, og det er tatt i bruk 
systemverktøy som MetaVision. Det er også iverksatt et prosjekt rettet mot 
legemiddelsamstemming. Legemiddelsamstemming er imidlertid ikke en del 
av denne revisjonen og kommenteres ikke ytterligere her.  
 

Gjennomgangen viser at administrering av legemidler i de reviderte enhetene 
foregår både ved faste tidspunkt og ved behov. For behovsmedikamenter 
gjelder de samme kontrollrutiner og prosedyrer som ved klargjøring og 
administrering av faste medikamenter. Konsernrevisjonen vurderer imidlertid 
at det ved enkelte ledd i legemiddelhåndteringsprosessen utvises noe stor 
risikovilje. Vi begrunner dette med at det gjentatte ganger ikke gjennomføres 
dobbeltkontroll ved administrasjon av A-preparater i tablettform når disse gis 
ved behov. Dette gjelder særlig ved seksjon ortopedisk sengepost. Manglende 
dobbeltkontroll og dokumentasjon i MetaVision kan blant annet medføre at 
pasienter får feil legemiddel eller feil dose. Tidspress og vanskeligheter med å 
få tak i annen sykepleier til å gjennomføre kontrollen er de vanligste årsakene 
til at dobbeltkontroll ikke gjennomføres. Med bakgrunn i dette vurderer vi at 
seksjonens organisering kan ha betydning for utfordringene knyttet til 
gjennomføring av dobbeltkontroll og dokumentasjon i MetaVision.  
 
Gjennomgangen viser videre at praksisen med administrasjon av A-preparater i 
tablettform som gis ved behov og uten dobbeltkontroll ikke er risikovurdert. 
Det er konsernrevisjonens vurdering at det ved unntak fra krav om 
rutinemessig dobbeltkontroll bør foretas en risikovurdering av legemidlene 
som benyttes i enheten, og lages en oversikt over hvilke legemidler og 
situasjoner som kan gi fritak for rutinemessig dobbeltkontroll. Vurderingen bør 
gjøres ut fra potensiale for alvorlige følger av feilmedisinering, og det bør 
videre angis hvilke tiltak som må etableres for å kompensere for denne 
risikoen. 
 
Lukket legemiddelsløyfe skal innføres i helseforetakene de kommende årene. 
Dette vil bidra til å øke pasientsikkerheten på legemiddelområdet. 
Konsernrevisjonen vurderer likevel at dagens praksis må gjennomgås og 
avstemmes med risiko i det enkelte tilfellet slik at pasientsikkerheten ivaretas. 
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Liten oppmerksomhet rundt uønskede hendelser og nestenuhell kan 
medføre at risikoområder ikke avdekkes 
Helseforetaket har selv avdekket risiko knyttet til legemiddelsikkerhet med 
bakgrunn i en NOKUP-gjennomgang. Det er konsernrevisjonens vurdering at 
det er avgjørende for legemiddelsikkerheten at uønskede hendelser og 
nestenuhell rapporteres i meldesystemet, slik at disse kan danne grunnlag for 
å få oversikt over risiko på legemiddelområdet både i Sykehuset Telemark HF 
og den enkelte enhet.  
 
Gjennomgangen viser videre at det er ulik meldekultur i de to reviderte 
seksjonene, og at det særlig ved seksjon ortopedisk sengepost rapporteres få 
hendelser, nestenuhell og forslag til forbedring.  
 
Selv om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring viser at de 
reviderte seksjonene selv opplever å ha en god meldekultur, gjenspeiles dette 
ikke i antall meldinger. Det opplyses om at hendelser og temaer som 
omhandler pasientsikkerhet og nestenuhell ofte omtales muntlig, uten at 
dette inngår i en systematisk gjennomgang og oppfølging. Konsernrevisjonen 
vurderer at dette ikke er tilstrekkelig for å få oversikt over lokale 
risikoområder og gjennomføre eventuelle tiltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Anbefalinger 
Konsernrevisjonen anbefaler at Sykehuset Telemark HF igangsetter tiltak på 
følgende sentrale områder i arbeidet med å ivareta pasientsikkerheten på 
legemiddelområdet: 
 

 Styrke oppfølging og rapportering på legemiddelområdet 
Arbeidet med handlingsplanen bør intensiveres. Dette innebærer å 
integrere denne sterkere i virksomhetsstyringen, og etablere en fastere 
rapportering på innsatsområdene.  

 

 Legge til rette for å kunne å følge prosedyrer for trygg og sikker 
legemiddelhåndtering 

o Gjennomgå organisering og arbeidsprosesser slik at 
dobbeltkontroll kan gjennomføres i tråd med prosedyrer. 

o Påse at planlagt opplæring for å øke den generelle kompetansen 
om risikoforståelse og etterlevelse av prosedyrer gjennomføres. 

  

 Øke oppmerksomheten om å melde uønskede hendelser, nestenuhell og 
forbedringsforslag i meldesystemet 
Arbeidet med å forbedre meldekulturen bør styrkes og videreutvikles. 
Innføring av nytt kvalitets- og meldesystem bør brukes som et insitament 
for å styrke opplæring og bruk av meldesystemet i det systematiske 
arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. 
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2. Kontekst
2.1 Bakgrunn 
Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring  
I delstrategien fremheves det at det å styrke sikkerhetsorientert ledelse et 
definert mål. Sikkerhetsorientert ledelse beskrives som en ledelse som har 
systemtenkning som fundament, ser sammenhengene mellom områdene og 
er opptatt av å lære av feil og av alt det som går bra samt å drive 
risikostyring. Det er god kunnskap om og gitt konkrete føringer for å se på 
disse sammenhengene. 
 
Legemiddelsikkerhet trekkes frem som ett av områdene som står sentralt i 
arbeidet med sikkerhet (pasientsikkerhet) i helsetjenesten. 
 
Videre blir følgende trukket frem som særlig viktig for pasientsikkerheten: 

 Å gi ledere på alle nivå kompetanse i sikkerhetstenkning  

 Mer åpenhet om uønskede hendelser og mer læring på tvers  
 
Aktuelle tiltak vil være å øke den generelle kompetansen om risikoforståelse, 
utarbeide prosedyrer, gi opplæring for helsepersonell med utgangspunkt i 
regional veileder om legemiddelhåndtering og å etablere god meldekultur.  
 
Mange pasientskader er knyttet til legemiddelfeil 
De årlige nasjonale pasientskademålingene (GTT) viser at legemiddelrelaterte 
skader og ulike type helsetjenesteassosierte infeksjoner har vært blant de 
hyppigste pasientskadene i spesialisthelsetjenesten over tid.  
 
Alma Mulac1 viser i sin forskning til at det i 2016 og 2017 ble meldt inn nesten 
3500 tilfeller av feilmedisinering ved norsk sykehus. Tallene er hentet fra 
avviksmeldinger fra Meldeordningen. I denne forskningen fremkommer det at 

                                                           
1 Mulac, Alma, m.fl. European Journal of Hospital Pharmacy 2020;0:1-6. 
Doi:10.1136/ejhpharm-2020-002298 

70 prosent av legemiddelfeilene skjer i administrasjonsfasen hvor sykepleierne 
er involvert. Feilene skjer i stor grad ved tilberedning. Det plukkes feil 
legemiddel, det trekkes opp feil mengde eller styrke, eller gis medisin til feil 
pasient.  
 
Meldeordningen mottok i 2017 over 100 meldinger der svikt i dobbeltkontroll i 
legemiddelhåndtering medvirket til uønskede pasienthendelser. Disse 
hendelsene omhandlet følgende kategorier: Feil legemiddel gitt, legemiddel 
gitt i feil styrke/mengde, legemiddel gitt til feil pasient og feil 
administrasjonsform. Helsedirektoratet konkluderer med at manuell 
dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter 
felles standarder. Kontrollen bør begrenses til legemidler og situasjoner der 
konsekvenser av feil er størst, og den bør brukes sammen med flere tiltak som 
kan bidra til sikker legemiddelhåndtering2. 
 
Viktigheten av å lære av feil har fått økende fokus de senere årene, senest i 
helseministerens Sykehustale for 2019. Her blir det sagt at alle sykehusene har 
elektroniske meldesystemer for uønskede hendelser. I meldesystemene ligger 
det viktig kunnskap som ledere må sette seg inn i og bruke aktivt til 
forbedringer.  
 
Ved Sykehuset Telemark HF viser NOKUP-undersøkelsen fra 2020 at det 
innenfor området legemidler og blod ble registrert totalt 201 uønskede 
pasienthendelser. Av disse var ca. 50 prosent knyttet til utdeling av legemidler, 
ca. 25 prosent ved ordinering og ca. 6 prosent ved tilberedning eller 
istandgjøring av legemidler. 
 

2 Læringsnotat fra Meldeordningen IS 2774 
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Sykehuset Telemark HF har gjennomført en detaljert NOKUP3- analyse på 
legemiddelområdet. Analysen av risikobildet viser at det er behov for et 
målrettet forbedringsarbeid både internt i klinikkene og på tvers i sykehuset. 
Det er etablert en handlingsplan for å sikre systematisk forbedringsarbeid 
innen de risikoområder som ble avdekket.  
 
Denne revisjonen er igangsatt på bakgrunn av et innspill fra styret i Sykehuset 
Telemark HF til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021.  
 

2.2 Legemiddelhåndteringsprosessen 
Legemiddelhåndtering omfatter enhver legemiddelrelatert oppgave som 
utføres fra legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt 
kassert. Dette kan beskrives som en delprosess i pasientens helhetlige 
behandling, se figur 1. Denne revisjonen er avgrenset til den horisontale 
prosessen med å ordinere legemidler, og omfatter derfor ikke 
legemiddelsamstemming. 
 

                                                           
3 Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser 

 
 

Figur 1 Legemiddelhåndteringsprosessen  

 
 
I Forskrift for legemiddelhåndtering og i Legemiddelhåndtering - Veileder med 
anbefaling for helseforetak i Helse Sør-Øst RHF er hensikt, krav, ansvar og 
myndighet, og de praktiske stegene i legemiddelhåndteringsprosessen 
beskrevet. Stegene omfatter følgende: 
 Istandgjøring: Tilberedning eller annen klargjøring av legemiddel for 

utdeling til pasienten. 

 Tilberedning: Klargjøring av legemiddel som på grunn av kort holdbarhet 
må gjøres bruksferdig umiddelbart før bruk. 

 Dele ut legemidler: utdeling av ferdig istandgjort legemiddel til pasient, 
administrering av legemiddel som pasienten ikke kan administrere selv. 
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 Observere og rapportere: overvåkning av legemiddelinntak og 
observasjon av eventuelle umiddelbare reaksjoner på tilført legemiddel, 
eventuelle avvik rapporteres som beskrevet i lokal prosedyre. 

 Egenkontroll er gjennomgående i alle deler av prosessen, dette 
inkluderer å sikre at rett pasient får det aktuelle legemiddel. 

 Dobbeltkontroll gjennomføres der hvor forskrift, prosedyrer eller andre 
retningslinjer stiller krav til dette. 

 
Det er to formål knyttet til dobbeltkontroll av A-preparater:  

 pasientsikkerhet  

 regnskapskontroll.  

Dette innebærer at dobbeltkontrollen må dokumenteres to steder. 
Pasientsikkerhetsaspektet er knyttet til håndtering av legemidler som 
innebærer økt risiko for alvorlig skade på pasient ved feil bruk. 
Regnskapskontrollen er knyttet til A- og B preparater, og har som formål å 
bidra til sikker legemiddelhåndtering og forhindre svinn av narkotiske 
legemidler. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig for myndighetene å 
utføre tilsyn og kontroll av virksomheten.  

Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning 
MetaVision er en integrert del av pasientjournalen og et sentralt 
dokumentasjonsverktøy for den daglige driften ved sykehusavdelinger.  
Innføring av en elektronisk kurve- og medikasjonsløsning er viktig i arbeidet 
med å etablere elektroniske løsninger som blant annet skal gi bedre 
pasientsikkerhet og kvalitet. Kurveløsningen gir oversikt over ulike 
parametere i pasientens tilstand, eksempelvis temperatur- og 
blodtrykksmålinger, medisindoser, laboratoriesvar og observasjoner, og 
understøtter klinisk arbeidsflyt. Løsningen utgjør en viktig grunnmur for andre 
digitale kliniske løsninger, som for eksempel etablering av lukket 
legemiddelsløyfe. 
 

Ordinering av legemidler utføres av lege i MetaVision, og sikrer tydelig 
ordinering og sporbar dokumentasjon. Ved administrasjon av legemidler følger 
sykepleier oppsettet i MetaVision og dokumenterer der at legemiddelet er gitt. 
 
 

 
 

Figur 2 Illustrasjon elektronisk kurve- og medikasjonsløsning 
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3. Tilnærming
3.1 Metodikk og gjennomføring 
Målet med revisjonen er å vurdere om Sykehuset Telemark HF har etablert 
prosesser, rutiner og systemløsninger som i tilstrekkelig grad understøtter 
sikker legemiddelhåndtering og forebygger legemiddelfeil. 

 

Revisjonen vurderer om helseforetaket har etablert et styringssystem med 
rutiner som omfatter legemiddelområdet, og som er kjent og etterlevd. 
Konsernrevisjonen har også vurdert legemiddelhåndteringen i to utvalgte 
seksjoner, blant annet gjennom en digital gjennomgang av prosessen. Vi har 
videre kartlagt om risikovurderinger reflekterer den konkrete risikoen ved 
seksjonenes legemiddelhåndtering, og om relevante tiltak er etablert.  
 
Figur 3 viser hvilke metoder som er benyttet for å belyse problemstillingene i 
revisjonen. Dokumentgjennomgangen har innbefattet månedsrapporter, 
tertialrapporter, NOKUP-analyser, årlig melding samt prosedyrer, 
retningslinjer og sjekklister. Se for øvrig vedlegg 1. 
 

Det er gjennomført samtaler/intervjuer med personer på flere nivå i 
helseforetaket. Dette inkluderer blant annet fagdirektør, klinikkledere og 
farmasøyt. Se vedlegg 2.   
 

 
Figur 4 Metoder som er benyttet i revisjonen  

 
På revisjonstidspunktet var det restriksjoner med hensyn til fysisk oppmøte i 
helseforetaket. For å gi revisjonsteamet en best mulig forståelse av det 
praktiske arbeidet, ble det gjennomført en digital gjennomgang av 
legemiddelhåndteringsprosessen. Denne gjennomgangen ble presentert av 
fagutviklingssykepleier ved begge seksjoner. Avgrensningene for denne 
gjennomgangen var prosessen fra et legemiddel ble ordinert, til pasienten har 
mottatt dette. Det vil si stegene tilberede, gjøre i stand og dele ut. Bruk av 
MetaVision, praktisk arbeid på medisinrommet og utlevering av medikament til 
pasienten inngikk i gjennomgangen.  
 
Konsernrevisjonen har videre fått tilgang til data fra meldesystemet samt 
resultater fra GTT undersøkelsen 2019 og 2020.  
 
Revisjonen ble gjennomført ved seksjon ortopedisk sengepost i kirurgisk klinikk 
og seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost i medisinsk klinikk, 
begge lokalisert i Skien.  

Dokumentgjennomgang

Digital gjennomgang av legemiddelhåndteringsprosessen

Intervjuer

Analyse av data fra meldesystemet

Figur 3 Tilnærming i revisjonen  
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Videre har revisjonen undersøkt om det er etablert tiltak for å redusere 
uønskede hendelser på legemiddelområdet, og om tilgjengelige 
systemløsninger, så som MetaVision, er tatt i bruk for å oppnå en bedre 
legemiddelhåndtering fra legemiddel er ordinert til det er utlevert. 
 
 
 

 
 
Figur 5 Organisasjonskart Sykehuset Telemark HF  

 
 
 

3.2 Avgrensning 
Revisjonen omfatter legemiddelhåndteringsprosessen fra legemiddelet er 
ordinert til det er utlevert. Revisjonen omfatter ikke samstemming av 
legemidler. Revisjonen omfatter heller ikke en fullstendig revisjon av innføring 
og bruk av den elektroniske kurveløsningen MetaVision i helseforetaket, og 
hvordan systemet brukes i de ulike delene av organisasjonen.  
 

3.3 Revisjonsgrunnlag 
Revisjonsgrunnlaget er relevante lover og forskrifter som 
legemiddelforskriften, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten, faglige veiledere og retningslinjer, rammeverk for 
virksomhetsstyring Helse Sør-Øst (2020), regional delstrategi for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og andre styrende dokumenter for 
området. Med utgangspunkt i revisjonsgrunnlaget innleder vi hvert kapittel 
med en normativ beskrivelse som bygger på revisjonskriteriene.  
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4. Styring og rapportering på legemiddelområdet 
 
God styring av legemiddelområdet forutsetter at dette er integrert i den øvrige 
styringen av virksomheten, og at det er etablert mål og planer for området. 
Videre er det viktig at roller og ansvar er avklart og kjent, at det er etablert 
rutiner og prosedyrer som er dekkende, samt at det er oppfølging og 
rapportering ved at hvert nivå i lederlinjen har egne prosesser for å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere sine aktiviteter på området.  
 
I dette kapittelet vurderer vi om helseforetaket har etablert et styringssystem 
som støtter arbeidet med- og bidrar til trygg legemiddelhåndtering. Vi har 
også sett på om helseforetaket benytter informasjon og kunnskap om 
områder med risiko for svikt, til å skape forbedring på legemiddelområdet.  
 

4.1 Observasjoner  
Virksomhetsstyringen ved Sykehuset Telemark HF skal operasjonalisere mål og 
krav i det årlig Oppdrags- og bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst RHF, og 
videreformidle styringssignalene til de ulike nivåene i organisasjonen. Disse 
gjenfinnes som vedlegg i lederavtaler. På legemiddelområdet er det etablert 
mål og et oppfølgingsregime knyttet til samstemming av legemidler, GTT, 
lukket legemiddelsløyfe og sikkerhetsklima.  
 
Strategien til Sykehuset Telemark HF er laget med bakgrunn i de ovennevnte 
føringene og målene til foretaket, Utviklingsplan 2035 og Regional 
utviklingsplan 2035. Strategien omhandler pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring, herunder pasientskader og uønskede hendelser. 
Strategien omtaler ikke legemiddelområdet særskilt i denne sammenheng. 
 
Ansvar og roller på legemiddelområdet er beskrevet i egen prosedyre som er 
felles for hele foretaket. Det overordnede ansvaret for legemiddelområdet er 
klinikkovergripende og derfor lagt til en stabsfunksjon, her fagdirektør. 
Fagdirektør er ansvarlig for at helseforetaket har et styringssystem på  
 

 
legemiddelområdet, og at nødvendige og relevante prosedyrer som er felles 
for Sykehuset Telemark HF er etablert og oppdatert. I prosedyren er det  
nedfelt et gjennomgående krav at legemiddelhåndteringen tilrettelegges og 
følges opp av lederne i henhold til overordnede føringer og klinikkens 
arbeidsoppgaver.  
 
Risikovurderinger - handlingsplan 
Helseforetaket foretar overordnede risikovurderinger ved definerte forhold 
som indikerer endringer av risikobildet i legemiddelhåndteringsprosessen, for 
eksempel basert på uønskede hendelser og påfølgende hendelsesanalyser. Det 
er blant annet gjennomført en analyse av uønskede pasienthendelser 
klassifisert med Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP). 
Analysen gir oversikt over risikoområder for pasientsikkerhet og kvalitet. Med 
bakgrunn i denne analysen ble Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2020-
2022 utarbeidet.  
 
Handlingsplanen består av fem tiltaksområder; 

 Kompetanseprogrammet «Legemiddelhåndtering Sykehuset 
Telemark» 

 Prosjekt klinisk farmasøyt i akuttmottak 2020-2022.  

 Årlige klinikkvise gjennomganger av NOKUP-resultater på 
legemiddelområdet  

 Internrevisjon av legemiddelhåndtering i 2020 – bruk av uønskede 
hendelser i forbedringsarbeidet.   

 Utvikling av NOKUP-resultater på legemiddelområdet.    
 
Ansvar og frister for gjennomføring av tiltak fremkommer i handlingsplanen. 
Handlingsplanen har så langt blitt fulgt opp halvårlig i administrerende 
direktørs ledermøte, med gjennomgang av status på tiltakene. Ifølge planen 
skal klinikksjefene sørge for at risikoområdene som er avdekket blir fulgt opp 
med effektive tiltak for forbedring og læring innen eget ansvarsområde, eller 
gjennom samarbeid på tvers. Legemiddelområdet skal gis prioritet i henhold til 
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handlingsplanen, og samlet effekt skal evalueres våren 2023. Videre skal styret 
orienteres årlig om status på tiltakene i handlingsplanen.  
 
Oppfølging og rapportering 
Oppfølging av klinikkene foretas med grunnlag i månedlig virksomhets- 
rapportering, og gjennom årlig LGG. Det fremkommer i Virksomhetsrapport 1. 
tertial 2021 at det gjennomføres prevalensundersøkelser fire ganger per år for 
å følge utviklingen på innsatsområdene for pasientsikkerhet. 
Prevalensmålingene gir et øyeblikksbilde av pasientsikkerheten og er en viktig 
indikator for pasientsikkerhetsarbeidet for ledere på alle nivå. Eksempel på 
områder som inngår er; samstemming av legemidler, forebygging av fall, 
trykksår og urinveisinfeksjoner.  
 
Kvalitetsavdelingen tilbyr oppfølgingsmøter på klinikk/avdelingsnivå med 
gjennomgang av resultater og forbedringsområder. Det rapporteres jevnlig til 
styret på flere parameter innen pasientsikkerhet som har betydning for 
legemiddelsikkerhet. Et eksempel på dette er en nyutviklet indikator for 
meldekultur, se kapittel 6. 

 
Det fremkommer i handlingsplanen at legemiddelområdet skal følges opp 
gjennom årlige klinikkvise gjennomganger av NOKUP-resultater med 
klinikkledelse, sentrale faglige funksjoner og kvalitetsavdelingen. Formålet er 
systematisk kvalitetsforbedring på grunnlag av det lokale risikobildet. Første 
runde var planlagt høsten 2020, men var ikke gjennomført på 
revisjonstidspunktet. Ut over dette er det besluttet at legemiddelsikkerhet 
følges opp årlig gjennom LGG. 
 
Det er etablert lederavtaler på klinikknivå og ned til seksjonsnivå. Disse er 
gjennomgående, ved at mål og krav blir formidlet i lederlinjen. Klinikkleder kan 
ha tre egendefinerte mål i lederavtalen, som skal følges spesielt i klinikken 
gjennom året. I de reviderte klinikkene inngår legemiddelsikkerhet ikke i disse 
utvalgte områdene. Handlingsplanen for legemiddelsikkerhet, eller 
satsningsområder i denne, er heller ikke omtalt i lederavtalene.  
 
Det er etablert et system for rapportering og oppfølging mellom nivåene i de 
reviderte enhetene. Oppfølging av lederavtalen med klinikksjefer skjer i 

månedlige oppfølgingsmøter med administrerende direktør, samt i årlig 
medarbeidersamtale. Det er videre månedlige viksomhetsmøter mellom 
administrerende direktør, fagdirektør og klinikkledere. Klinikkledere har 
regelmessige møter med avdelingsledere og avdelingsledere med sine 
seksjonsledere, eventuelt med hele nivået samlet.  
 
Det fremkommer i revisjonen at handlingsplanen som sådan ikke er tema i den 
systematiske oppfølgingen, men at det er oppmerksomhet rundt enkelte 
elementer i planen så som legemiddelsamstemming. Handlingsplanen var 
tema i møte i klinikkforum våren 2021.  
 

4. 2 Vurderinger 
Helseforetaket har etablert et styringssystem som operasjonaliserer mål og 
krav og formidler styringssignaler til de ulike nivåene. Det er etablert prosesser 
for rapportering og oppfølging av disse. Konsernrevisjonen vurderer likevel at 
det er enkelte svakheter ved anvendelsen av dette i styringen av 
legemiddelområdet. 

 
Svakheter ved handlingsplanen og oppfølgingen av denne, svekker effekten på 
enkelte tiltaksområder  
Sykehuset Telemark HF har gjennomført en undersøkelse og avdekket risiko 
på legemiddelområdet. Dette er fulgt opp med en handlingsplan, som er 
behandlet både i administrerende direktørs ledermøte og i styret. Ansvar og 
frister for gjennomføring av tiltak fremkommer i handlingsplanen.  
Konsernrevisjonen vurderer at handlingsplanen fremstår som overordnet, 
uten en konkret plan for oppfølging og gjennomføring av de enkelte punktene. 
Det fremkommer at klinikksjefene er ansvarlig for å følge opp risikoområdene 
som er avdekket, og for å iverksette effektive tiltak for forbedring og læring 
innen eget ansvarsområde. Det er tydelige føringer for at dette området skal 
gis prioritet, men oppfølging av handlingsplanen fremkommer ikke i 
lederavtalene for inneværende år, og heller ikke som en del av det faste 
oppfølgingsregimet mellom nivåene.  
 
Oppdrags- og bestillerdokumentet følges opp i styringslinjen med månedlig 
rapportering. Videre følges tiltakspakkene knyttet til satsningsområder fra I 
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trygge hender 24/7 opp med prevalensundersøkelser kvartalsvis. Alvorlige 
pasienthendelser, hendelsesanalyser og indikator for meldekultur inngår i 
tertialrapportene og årlig melding fra og med 2020. Handlingsplan for 
legemiddelsikkerhet 2020-2022 følges opp gjennom LGG en gang i året.  
 
Det er konsernrevisjonens vurdering, at selv om det er tydelig føringer på at 
handlingsplanen skal følges opp i klinikkene, får denne en lavere prioritet i 
konkurranse med andre faste månedlige oppfølgingspunkter. 
Oppfølgingsaktivitetene er i stor grad er lagt til en årlig LGG og NOKUP-
gjennomgang. Dette er etter konsernrevisjonens vurdering for sjeldent til at 
handlingsplanen kan forventes å få den oppmerksomheten som er nødvendig 
for å implementere og følge opp tiltakene. 
 
Konsernrevisjonen vurderer at det er behov for tettere oppfølging av 
handlingsplanen på lik linje med øvrige området det rapporteres på i 
virksomhetsstyringen, og at satsningsområder i handlingsplanen i større grad 
forankres og integreres i det samlede styringssystemet. 
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5.  Legemiddelhåndteringsprosessen
 
Prosedyrer og retningslinjer på legemiddelområdet har som formål at all 
legemiddelhåndtering skal være faglig forsvarlig, trygg og sikker. Det er 
da en forutsetning at etablerte prosedyrer er kjent og etterleves, samt at 
verktøy for støtte i prosessen anvendes som forutsatt.  
 
Risikovurdering er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere faren for feil 
i de ulike stegene i legemiddelhåndteringsprosessen. Det fremgår av 
Veileder om legemiddelhåndtering – Helse Sør-Øst RHF at kravet om 
risikovurdering gjelder for alle ledd i helseforetakets legemiddelkjede. Det 
betyr at alle kritiske ledd i legemiddelkjeden skal være identifisert og 
risikovurdert, og at tiltak for å redusere eventuelle uønskede hendelser 
skal være beskrevet. Opplæring, egenkontroll og dobbeltkontroll er 
grunnleggende risikoreduserende tiltak som det forventes at 
helseforetakene anvender og følger opp.  
 
Det er en forutsetning at helsepersonell som har oppgaver innen 
legemiddelhåndtering har grunnleggende kjennskap til gjeldende 
regelverk, retningslinjer og prosedyrer. Det er derfor en forventning om at 
det er etablert et system for opplæring innen legemiddelhåndtering. 
Innføring og bruk av elektroniske systemer for dokumentasjon av 
legemiddelhåndtering, så som MetaVision, forutsetter også gjennomført 
opplæring.  

 
I dette kapittelet har vi undersøkt om det er etablert rutiner og 
prosedyrer på legemiddelområdet som synes dekkende, og om 
arbeidsprosessene er i tråd med disse. Videre har vi sett på om 
legemiddelhåndteringen, gjennom egnede tiltak, er tilpasset risikoen i 
seksjonen, og om elektronisk kurve (MetaVision) anvendes som støtte i  
legemiddelhåndteringen. Vi har også sett på om det er etablert et system 
for å ha tilstrekkelig kompetanse på området. 
 

 
Figur 6 Legemiddelhåndteringsprosessen 

 

5.1 Observasjoner  
System for legemiddelhåndtering 
Sykehuset i Telemark HF har etablert et sett med prosedyrer for legemiddel-
håndteringsprosessen som beskriver roller og ansvar, samt krav til 
risikovurderinger og kompetanse. Prosedyrene er i hovedsak på overordnet 
nivå, og er i tråd med forskrift og veileder på området.  Det fremkommer 
gjennom intervjuene at prosedyrene er kjent. Det er seksjonsleders ansvar at 
legemiddelhåndteringen tilrettelegges og følges opp i henhold til overordnede 
føringer i egen enhet.  
 
Ved Sykehuset i Telemark HF skal det gjennomføres dobbeltkontroll ved 
kompliserte medikamentutregninger, uvante problemstillinger, istandgjøring 
av injeksjoner, infusjon, narkotika og ukedosett. Det er også et krav i 
overordnet prosedyre at A-preparater skal føres i narkotikaregnskapet og at 
dette dobbeltsigneres. Utført dobbeltkontroll skal dokumenteres i MetaVision. 
 
Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning  
Sykehuset Telemark HF har tatt i bruk elektronisk legemiddelkurve med 
systemløsningen MetaVision. Dette er et kritisk støttesystem, og opplæring er 
viktig for å unngå feilføring, feilmedisinering og pasientskade. Styringsgruppen 
for Elektronisk kurve Sykehuset Telemark vedtok i 2019 at opplæring i 
MetaVision skal være obligatorisk, og gjennomføres desentralisert i klinikkene 
med lokale instruktører (superbrukere).  
 
De reviderte seksjonene i medisinsk – og kirurgisk klinikk benytter MetaVision 
som støtteverktøy, blant annet når legemidler skal plukkes frem og klargjøres 
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til pasientene. For oppbevaring av medikamenter som er klargjort for 
utdeling til de faste medisinrundene er det ulik praksis ved de to 
seksjonene. Ved seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost 
legges legemidlene i dagsdosetter. Ved seksjon ortopedisk sengepost 
benyttes medisintralle med MetaVision for oppbevaring av 
medikamenter som er klargjort til pasientene. Denne tas med ved 
utdeling på de faste medisinrundene.  
 
System for opplæring og kompetanseutvikling 
Helseforetaket har definert krav til kompetanse og opplæring på 
legemiddelområdet. Videre er det utarbeidet et vedlegg til prosedyre 
Legemiddelhåndtering ansvar og myndighet (ID 8543) som angir 
grunnopplæring i legemiddelhåndtering for sykepleiere og vernepleiere. 
Opplæringen omfatter både e-læringskurs, klasseromsundervisning og 
aktuelle prosedyrer samt bruk av MetaVision. Det gis også praktisk 
opplæring på fastsatte temaer ved at den nyansatte følger en mer 
erfaren sykepleier en periode. Opplæringen skal gjennomføres innen en 
måned etter oppstart, og dette er en forutsetning for å få delegert 
oppgaver innen legemiddelhåndtering. I Handlingsplan for 
legemiddelsikkerhet 2020-2022 vises det til at opplæringen også skal 
omfatte re-opplæring. Det er ikke spesifisert nærmere hvem dette skal 
gjelde eller tidsaspekt for gjennomføringen. På revisjonstidspunktet var 
disse kursene kommet i gang, men noe forsinket grunnet covid-19. 
 
Klinikkene har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring i 
MetaVision, inkludert å frigjøre tid til dette for superbrukere. Da e-
læringskursene ikke alltid er oppdatert ved endringer i MetaVision, blir 
det utviklet oppgavesett for å bøte på dette. Det fremkommer videre at 
det er utfordringer knyttet til å avsette tilstrekkelig tid for superbruker til 
å være tilgjengelig for å kunne gi opplæring når det er behov for det. Det 
er også noe ulik opplevelse av om opplæring av nyansatte gis så raskt 
som forventet.  
 

Seksjonsleder har ansvar for å sørge for at ansatte får opplæring i 
legemiddelhåndtering, og løpende vurdere om helsepersonell ved seksjonen er 
kvalifisert til å utføre oppgaver innenfor dette området. Det er utarbeidet eget 
kurs rettet mot seksjonsledere og deres rolle og ansvar på legemiddelområdet. 
Kompetanseprogrammet Legemiddelhåndtering Sykehuset Telemark er 
etablert som en del av Handlingsplanen. For dokumentasjon av gjennomførte 
kurs brukes kompetanseportalen, GAT og læringsportalen.  
 
Seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost har en egen 
kompetanseplan for 2021, som inkluderer endringer i MetaVision. 
Legemiddelhåndtering inngår ikke som tema i kompetanseplanen, med unntak 
av samstemming som inngår i I trygge hender 24/7.  
 
Opplæring og kompetanseutvikling er i stor grad delegert til fagsykepleier. Det 
er etablert en fadderordning, hvor ny sykepleier eller ny vikar fra 
bemanningssenteret går sammen med en erfaren sykepleier, for å få den 
praktiske opplæringen ved seksjonen. Det er alltid er to eller tre erfarne 
sykepleiere på jobb. Det fremkommer et ønske om faste kurs på foretaksnivå 
hvor ansatte og vikarer kan få nødvendig opplæring, slik at ikke alt faller på 
fagsykepleier/superbruker. Fagsykepleier har i tillegg anbefalt flere e-
læringskurs for ansatte i seksjonen.  
 
Det er et økende antall pasienter som er inneliggende på sengeposten i 
forbindelse med gjennomføring av behandling med kjemoterapi. Å 
administrere kjemoterapi krever sertifisering, noe som primært gis til fast 
ansatte sykepleiere.  
 
Ved Seksjon ortopedisk sengepost anbefaler fagsykepleier e-læringskurs og 
informerer om dette i seksjonen. I Covid-19 perioden har det blitt gjennomført 
noe færre kurs enn vanlig. Fagsykepleier gir også opplæring i dokumentasjon 
som gjelder A-preparater. Det fremkommer videre at seksjonen ikke var kjent 
med skjemaet grunnopplæring i legemiddel-håndtering. Det opplyses om at det 
er to fagdager i året. Årlig re-opplæring i HLR, brannvern og NEWS tar mye av 
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den avsatte tiden. Legemiddelhåndtering som sådan har ikke vært tema 
på fagdager.  
 
Det opplyses om at det ikke er stort forbruk av vikarer i seksjonen. Ved 
behov benyttes ansatte fra bemanningssenteret. Disse arbeider vanligvis 
ved en til tre ulike seksjoner på helseforetaket. Opplæring skjer i tospann 
med faste sykepleiere.   

 
Praksis for legemiddelhåndtering i reviderte seksjoner  
De reviderte seksjonene har organisert sin sykepleiertjeneste ulikt. 
Organiseringen påvirker hvem som har ansvaret for å klargjøre og 
administrere pasientens legemidler. Tilgang på enerom og flersengsrom 
skiller også de to seksjonene. 
 
Seksjon for kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost er organisert 
med primærsykepleie og enerom. Den enkelte sykepleier har ansvaret for 
tre-fire pasienter, inkludert det å klargjøre og levere ut faste 
medikamenter og behovsmedikamenter. MetaVision benyttes ved 
klargjøring av legemidler. Det fremkommer at kvalitetssystemet er lett 
tilgjengelig dersom sykepleier ønsker å slå opp en prosedyre. Faste 
medikamenter legges i dagsdosett av primærsykepleier på dagvakt. 
Sykepleier som arbeider på ettermiddag og natt ser over hva som er lagt i 
dosett og bekrefter når medikamenter er gitt. MetaVision sjekkes da for 
eventuelle endringer som har kommet til i forhold til medisineringen i 
løpet av dagen. Det er likevel slik at endringer som oppstår etter visitt i 
enkelte tilfeller ikke fanges opp, noe som kan få betydning for 
legemiddellisten ved utskrivning.  
 
Ved enkelte anledninger kan det skje at det ikke gjennomføres 
dobbeltkontroll ved administrering av behovsmedisin slik prosedyren 
beskriver (her A- og B preparater). Enkelte ganger mangler også 
dobbeltsignering i MetaVision. Av bakenforliggende årsaker nevnes det at 
MetaVision krever at sykepleier som skal dobbeltsignere må logge seg inn 

med egen bruker. Dette oppleves som tidkrevende, samt at det i travle 
perioder kan være utfordrende å få tak i sykepleier til denne 
dobbeltkontrollen. Det fremkommer videre at det er oppslag på medisinrom 
som tydeliggjør når dobbeltkontroll skal gjennomføres. 
 
Dokumentasjonen av de registrerte legemiddelfeilene viser ikke om disse kan 
knyttes til utlevering av faste medikamenter eller behovsmedikamenter, men 
det fremkommer at feil dose er den vanligste feilen. Klargjøring av faste 
medikamenter er tilpasset seksjonens organisering og det gjennomføres 
egenkontroll og dobbeltkontroll. Ved klargjøring og utdeling av 
behovsmedikamenter fremkommer det i intervjuene at det forekommer avvik 
fra prosedyren som regulerer legemiddelprosessen. Flere beskriver at dette 
ofte gjøres under en form for tidspress. 
 
Seksjon ortopedisk sengepost er organisert med gruppesykepleie og 
flersengsrom. Gruppesykepleier klargjør og deler ut faste medikamenter og 
behovsmedikamenter. Døgndosett klargjøres daglig etter lunsj, disse legges i 
medisintralle med tilgjengelig pc. MetaVision benyttes ved klargjøring og 
utdeling av legemidler. Det fremkommer at kvalitetssystemet er lett tilgjengelig 
om de ønsker å slå opp en prosedyre. Behovsmedikamenter klargjøres i 
medisinbeger og deles primært ut av den sykepleieren som følger opp 
pasienten på den aktuelle vakten.  
 
Det fremkommer i intervju at dobbeltkontroll i mindre grad gjennomføres når 
A-preparater i tablettform gis ved behov. Videre kan det også være 
utfordringer med dobbeltkontroll av infusjoner på nattevakt. I noen grad gjøres 
det kompenserende tiltak ved at kveldsvakten forbereder administrasjon av 
legemiddelet, som så nattevakten kontrollerer før dette gis.  
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5.3 Vurderinger 
Gjennomgangen viser at det det er etablert overordnede prosedyrer og 
retningslinjer for legemidelhåndteringsprosessen som synes kjent og 
dekkende for området. Konsernrevisjonen vurderer likevel at det er 
enkelte svakheter i legemiddelhåndteringsprosessen. 
 
Varierende lojalitet til retningslinjer kan påvirke pasientsikkerheten.  
Elektronisk kurveløsning (MetaVision) er tatt i bruk, og obligatorisk 
opplæring ble gjennomført før ibruktakelse. Fordi MetaVision er et kritisk 
støttesystem, hvor rask opplæring er viktig, er ansvar for opplæring 
plassert hos lokale instruktører (superbrukere) i enhetene. Det 
fremkommer i gjennomgangen at det er utfordringer med å frigjøre nok 
tid for superbrukere til å gjennomføre opplæringen etter intensjonen. 
Kurs i MetaVision er både e-læringskurs og oppgavesett. Sistnevnte 
utarbeides når e-læringskurs ikke er oppdatert i forhold til endret 
funksjonalitet. Konsernrevisjonen vurderer at det er viktig at opplæring i 
bruk av kritiske støttesystemer gis prioritet med hensyn til tilgjengelighet, 
og at kursmaterialet er oppdatert. 
 
Vedlegg til prosedyre Legemiddelhåndtering ansvar og myndighet (HELIKS 
ID 8543), som formaliserer krav til opplæring og re-opplæring var lite 
kjent i seksjonene på revisjonstidspunktet. Vi vurderer at dette kan bero 
på at retningslinjen var relativt ny. Det er likevel slik at opplæring 
gjennomføres, men den fremstår ikke så strukturert som retningslinjen 
legger opp til. 
 
Gjennomgangen viser at det er ulik praksis i de reviderte seksjonene når 
det gjelder tilgang på MetaVision på pasientrom. Konsernrevisjonen 
vurderer at ved å ha MetaVision og medisintralle med inn på pasientrom 
ved administrering av legemidler, oppnås en større grad av sikkerhet i 
legemiddelhåndteringsprosessen.  
 

Gjennomgangen viser videre at det er klare krav i prosedyrer, samt oppslag på 
medisinrom, som tydeliggjør når dobbeltkontroll skal anvendes i 
legemiddelprosessen. Det er likevel slik ved begge seksjonene at dette ikke 
alltid gjennomføres. Ved seksjon ortopedisk sengepost fremkommer det at 
dobbeltkontroll ofte ikke gjennomføres når det gis smertestillende A-preparat i 
tablettform som behovsmedisin. Dette er en praksis som synes kjent i 
seksjonen. Konsernrevisjonen vurderer at denne praksisen er problematisk 
både med hensyn til narkotikaregnskapet, og med tanke på pasientsikkerheten. 
Manglende dobbeltkontroll begrunnes med tidspress, og at det er vanskelig å 
finne en sykepleier å kontrollere sammen med. Manglende dobbeltkontroll kan 
medføre at pasienten får feil legemiddel eller feil dose. Praksisen bygger ikke 
på en dokumentert vurdering av risiko i aktuell seksjon.  
 
Konsernrevisjonen vurderer at dersom det gjøres unntak fra krav om 
rutinemessig dobbeltkontroll bør det foretas en risikovurdering av legemidlene 
som benyttes i enheten. Det bør videre lages en oversikt over legemidler eller 
situasjoner som anses fritatt for rutinemessig dobbeltkontroll. Vurderingen bør 
gjøres ut fra potensiale for alvorlige følger av feilmedisinering, og det bør 
videre angis hvilke tiltak som må etableres for å kompensere for denne 
risikoen.   
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Uønskede hendelser omfatter alt fra alvorlige hendelser med betydelig 
skade og død, til hendelser uten konsekvenser for pasientene. Kunnskap 
om hendelsene har betydning for å forbedre helseforetakets systemer og 
rutiner. Helseforetakene er pålagt å ha et meldesystem for melding om 
uønskede hendelser.  
 
Tilstrekkelig risikoforståelse er et viktig element i arbeidet med å redusere 
uønskede hendelser på legemiddelområdet. God meldekultur står sentralt 
i arbeidet med å forebygge og redusere risiko for at uønskede hendelser 
oppstår og for å lære av disse. Videre kan systemløsningen og 
tilgjengelighet for å registrere hendelser og forbedringsforslag i 
meldesystemet, ha betydning for i hvilken grad det meldes.  
 
I dette kapittelet har vi undersøkt om informasjon og kunnskap på 
områder med risiko for svikt og uønskede hendelser, benyttes til å 
definere tiltak som bidrar til å skape forbedring og sikre måloppnåelse. 
Videre har vi undersøkt om det er etablert en kultur som fremmer trygg 
håndtering av legemidler. Dette omfatter også i hvilken grad det meldes 
uønskede hendelser og nestenuhell på legemiddelområdet.  
 

6.1 Observasjoner  
System for å håndtere uønskede hendelser 
I Sykehuset Telemark HF er det utarbeidet en felles prosedyre knyttet til å 
melde og behandle uønskede hendelser og forbedringsforslag. Ansvaret 
for å melde påhviler alle medarbeidere i helseforetaket. Alle uønskede 
hendelser og nestenuhell i foretaket skal meldes inn via meldesystemet 

(TQM), hvor hendelsen registreres, og automatisk sendes til nærmeste leder. 
 
 
 
 
Det er også mulig å melde anonymt via en felles bruker, men dette 
vanskeliggjør dialog med melder og ytterligere informasjonsinnhenting. I 
prosedyren fremkommer det at det er nærmeste leder som har ansvaret for at 
sakene blir hensiktsmessig og tilstrekkelig håndtert. Ansvaret for behandling og 
oppfølging av sakene innebærer å iverksette tiltak for å hindre gjentakelse.  
 
Sykehuset Telemark HF har etablert et sentralt kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg (KPU) samt klinikkvise utvalg. Formålet er å jobbe 
systematisk med forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet gjennom 
kvalitetssikring og behandlingen av uønskede hendelser. Uønskede hendelse av 
alvorlig karakter, med læringspunkter av interesse for sykehuset, løftes inn til 
sentralt KPU. Ved alvorlige hendelser gjennomføres også hendelsesanalyse av 
foretakets eget hendelsesanalyseteam for å bidra til å synliggjøre 
bakenforliggende årsaker som bidro til svikten. Uønskede hendelser av mindre 
alvorlighetsgrad håndteres lokalt.  
 
På overordnet nivå gjøres det risikovurderinger med bakgrunn i meldte 
uønskede hendelser. Disse vurderingene kan danne grunnlag for endring eller 
presisering i prosedyrer, et eksempel på dette er Istandgjøring og utdeling av 
legemidler (HELIKS ID 8573). 
 
Alle helseforetak skal klassifisere uønskede pasienthendelser etter et nasjonalt 
kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP). Meldesystemet ved 
Sykehuset Telemark HF er ikke tilpasset klassifisering med NOKUP, dette gjøres 
derfor manuelt av kvalitetsavdelingen. Kvalitetsavdelingen tilbyr årlige 
gjennomganger av resultatene i den enkelte klinikk, for å bidra til systematisk 
kvalitetsforbedring på grunnlag av det lokale risikobildet. På 

6. Uønskede hendelser – meldekultur  
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revisjonstidspunktet var dette ikke gjennomført grunnet forsinkelser 
knyttet til covid-19. 
 
Det er besluttet at dagens meldesystem skal fases ut og erstattes med et 
mer funksjonelt og fleksibelt system. Dette vil gi mulighet for bedre 
koding, rapportering og gi grunnlag for et målrettet forbedringsarbeid 
med større mulighet for å se pasientskader og skade på ansatte i 
sammenheng. Det fremkommer av virksomhetsrapport 1. tertial 2021 at 
anskaffelsesprosessen er igangsatt. 
 
Meldekultur og registrering av uønskede hendelser i reviderte seksjoner 
Helseforetaket har tidligere avdekket betydelige avvik mellom NPE-saker 
med medhold og registrerte hendelser i eget meldesystem. Som følge av 
dette er det etablert en samsvarsmåling mellom NPE-saker og registrerte 
avvik. Denne kvalitetsindikatoren som speiler sykehusets meldekultur 
viser utviklingen og status, og inngår i tertialrapporteringen. 

Helseforetaket gjennomfører årlig medarbeiderundersøkelsen 
ForBedring, hvor et av temaene er sikkerhetskultur. Her kartlegges 
enhetenes varslingskultur, og hvor trygg og åpen denne er. Det 
etterspørres blant annet om hvorvidt den enkelte melder fra om avvik og 
hendelser som kan føre til feil eller skade. Temaet sikkerhetsklima er en 
faktor som er med på å belyse enhetens meldekultur. Figur 6 viser 
hvordan samlet score på tema sikkerhetsklima og «Jeg melder fra om 
avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil». fordeler seg.  
 
Det er leders ansvar å bidra til at det er en kultur preget av åpenhet om 
feil og mangler, og at det er trygt å melde fra. Tilsvarende er det leders 
ansvar at forbedring og læring etter uønskede hendelser blir delt på tvers 
i organisasjonen. Gjennom intervju fremkommer det at begge de 
reviderte seksjonene selv opplever å ha en god meldekultur, og at det 
oppleves trygt å be om råd ved usikkerhet.  
 

 
Figur 7 Kartlegging av teamet sikkerhetskultur 

 
 
Konsernrevisjonen har fått tilgang til meldinger fra meldesystemet for 2020. 
Det ble registrert 1036 meldinger om uønskede pasienthendelser i foretaket. 
Av disse var 201 meldinger i kategorien legemidler og blod. Meldingene 
fordeler seg som følger, se tabell 1 og 2. 
 
 
 
se 
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 Uønskede 
hendelser, samlet 

Legemidler og 
blod 

Medisinsk klinikk  291 85 

Seksjon Kreft, palliasjon og 
blodsykdommer 
sengepost 

49 14 

Tabell 1 Uønskede hendelser medisinsk klinikk 2020 
 
 

 Uønskede 
hendelser, samlet 

Legemidler og 
blod 

Kirurgisk klinikk  176 34 

Seksjon ortopedisk 
sengepost 

14 3 

Tabell 2 Uønskede hendelser kirurgisk klinikk 2020 

 
Gjennomgang av meldinger som omhandler legemidler og blod viser at 
det ved seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer er flest meldinger i 
kategorien for medikament i feil dose, i feil hastighet eller styrke. 
Årsakskategorien «prosedyre ikke fulgt» er den hyppigste begrunnelsen 
for hendelsene. 
 
Ved seksjon ortopedisk sengepost er det et fåtall meldte hendelser i 
kategorien legemidler og blod, og kun en av meldingene er meldt av 
seksjonen selv. Datagrunnlaget anses ikke som tilstrekkelig til å gi en 
indikasjon på årsakskategori. 
 

 
Figur 8 Uønskede hendelse, legemiddel og blod. Seksjon kreft, palliasjon og 
blodsykdommer sengepost, N=14 og Seksjon ortopedisk sengepost, N=3 
 

 
Gjennomgangen viser at det er tidkrevende å registrere i dagens meldesystem. 
Dersom en registrering ikke fullføres, må hele registreringsprosessen gjentas 
fra start. Det opplyses også i intervjuene at nestenuhell meldes i varierende 
grad, mens alvorlige hendelser stort sett registreres. Meldinger registreres i 
mindre grad i ettertid, for eksempel på neste vakt. Det fremkommer også at 
kategoriseringen er for lite spesifikk, og at det er krevende å gå tilbake i den 
enkelte melding for å finne årsaksbeskrivelsen. Dette kompliserer arbeidet 
med å utarbeide forbedringstiltak.  
 

0 1 2 3 4 5

Lesbar signatur

Overføring av informasjon,…

Dose/dosering

Annet - tilberedning av legemiddel

Legemiddel ikke gitt

Legemiddel gitt uten ordinering

Feil legemiddel gitt

Dose/hastighet/styrke

Legemiddel gitt til feil tid

Tilberedning/istandgjøring av blod

Uønskede hendelse legemidler/blod
reviderte seksjoner 2020

Ortopedisk sengepost Kreft/palliasjon/blodsykdommer sengepost
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Begge seksjonene har daglige møter hvor satsningsområder fra I trygge 
hender 24/7 følges opp og rapporteres på. Eksempler på dette er NEWS, 
liggesår, urinveisinfeksjon, legemiddelsamstemming og fallrisiko.  
 
Seksjon kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost har uønskede 
hendelser som fast punkt på fredagsmøte og utsendt fredagsinfo til 
ansatte.  Ved seksjon ortopedisk sengeposter er uønskede hendelser fast 
tema på alle personalmøter, ut over det er det ikke vist til at 
legemiddelsikkerhet eller legemiddelfeil er tema på faste møter.  
 
Som nevnt over fremkommer det at det oppleves å være et trygt klima 
for å diskutere problemstillinger og ansatte opplever å ha en lav terskel 
for å snakke om uønskede hendelser.  
 

6.2 Vurderinger  
Gjennomgangen viser at det er etablert et system for å håndtere 
uønskede hendelser. Det er også etablert et hendelsesanalyseteam som 
bidrar til å synliggjøre bakenforliggende årsaker ved alvorlige hendelser. 
Videre er det etablert samsvarsmåling mellom NPE-saker og registrerte 
avvik for å synliggjøre meldekulturen. Det gjøres risikovurderinger på 
overordnet nivå, samt kategorisering av meldte hendelser.  
 
Klinikkene tilbys årlig gjennomgang av NOKUP-klassifiseringen av meldte 
hendelser. På tross av disse tiltakene meldes det relativt få hendelser, og 
nestenuhell. Konsernrevisjonen vurderer at dette kan knyttes til 
meldekultur. 
 
Liten oppmerksomhet rundt uønskede hendelser og nestenuhell kan 
medføre at risikoområder ikke avdekkes 
Resultater fra ForBedring viser at de reviderte seksjonene selv opplever å 
ha en god meldekultur, og at det er et godt klima for å diskutere tema 
som berører uønskede pasienthendelser i blant annet 

legemiddelhåndteringsprosessen. Konsernrevisjonen erfarer at mindre 
alvorlige hendelser ofte omtales muntlig, men at disse i mindre grad registreres 
i meldesystemet. Etter vår vurdering kan en slik underrapportering medføre at 
risikoområder ikke avdekkes og at relevante tiltak ikke settes inn.  
 
Ved seksjon ortopedisk sengepost er det noe lavere score på underpunktet 
«Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil». Denne 
seksjonen har få meldte hendelser i meldesystemet i 2020, og kun en 
egenmeldt legemiddelrelatert hendelse. Sett i lys av at legemiddelrelaterte 
skader er blant de hyppigste pasientskader i Norge, vurderer vi at det er risiko 
for at det foreligger en underrapportering ved seksjonen.  
 
Konsernrevisjonen vurderer at manglende dokumentasjon av nestenuhell og 
uønskede hendelser vil kunne føre til at det er krevende å få oversikt over 
risikoområder og aktuelle forbedringsområder. Konsekvensen av dette kan 
være at iverksetting av relevante tiltak uteblir. Dette kan igjen bane vei for 
alvorlige hendelser og svekke en gjennomgående forståelse av hvilke områder i 
helseforetaket som må gis nødvendig prioritet i forbedringsarbeidet. 
 
Det fremkommer også at det er tidkrevende å registrere i dagens meldesystem, 
og at dersom en registrering ikke fullføres, må hele registreringsprosessen 
startes på nytt. Dette kan være en medvirkende årsak til at ikke alle hendelser 
registreres. Det er konsernrevisjonens vurdering at etablering av nytt 
meldesystem kan være et insitament til å få mere oppmerksomhet om 
registrering av de hendelsene som det per i dag kun refereres til muntlig.  
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Vedlegg 1
Informasjonsgrunnlag 

Dokumentasjon 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ForBedring 2020 for reviderte seksjoner 

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-
2023 

Rutiner og prosedyrer på legemiddelområdet 

Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS, Helse Sør-Øst 
2018-2020 

Pasientsikkerhet  prevalensundersøkelser 2020 - 21 

Helse Sør-Øst rammeverk for virksomhetsstyring  Årlig melding 2020 Sykehuset Telemark 

Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer  

Oppdrags- og bestillingsdokument Sykehuset Telemark 2020 og 2021  

Legemiddelhåndtering, Veileder med anbefalinger for helseforetak i Helse 
Sør-Øst RHF 

 

Måneds- og tertialrapporter 2020 og 2021  

I trygge hender 24/7  

Uønskede pasienthendelser 2020 klassifisert med Norsk kodeverk for 
uønskede pasienthendelser og alvorlige pasienthendelser og 
hendelsesanalyser 2020, saksfremlegg for administrerende direktørs 
ledergruppe 

 

Handlingsplan for legemiddelsikkerhet 2020-2022  

Strategi STHF  

Lederavtaler medisinsk og kirurgisk klinikk 2021  
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Vedlegg 2
Gjennomførte samtaler 

Navn Stilling/Rolle Dato 

Seksjon  kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost 
Per Urdahl Klinikksjef medisinsk klinikk 27.04.21 

Anne Augestad Larsen Avdelingsleder  Avdeling kreft og  blodsykdommer 22.04.21 

Marianne Fjellvang Seksjonsleder kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost 22.04.21 

Ragnhild Thormodsrød Fagutviklingssykepleier/medisinromansvarlig 29.04.21 

Heidi Bjørntvedt Sykepleier , erfaren 29.04.21 

Ingvild Westengen Sykepleier, nyansatt 27.04.21 

Frida Elisabet Grønnslett Sykepleier, vikar 29.04.21 

Camilla Eidissen Lege 29.04.21 

   

Seksjon ortopedisk sengepost   
Kjetil Christensen Klinikksjef kir klinikk 03.05.21 

Ingunn Holtar Rønning Avdelingsleder avdeling B 04.05.21 

Elisabeth Hammer Seksjonsleder ortopedisk sengepost 03.05.21 

Marte Solberg Fagutviklingssykepleier/medisinromansvarlig 03.05.21 

Harriet Evensen Sykepleier, erfaren 04.05.21 

Annikken Runeborg Sykepleier, nyansatt 03.05.21 

Camilla Risåsen Sykepleier, vikar 06.05.21 

Stian Holen Lege 03.05.21 

   

Øvrige   
Halfrid Waage Fagdirektør  29.04.21 

Karen Vik Farmasøyt  04.05.21 

Ingvil Charlotte Nilsen Forvaltning MetaVision 27.04.21 

Kirsti Holmer Seksjonsleder bemanningspool 27.04.21 
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Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF 
og rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Våre rapporter 
behandles av styret i det reviderte helseforetak. 
 
Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra 1. januar 2013 hjemlet i 
helseforetaksloven §37a. 
 
Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring 
i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og 
underliggende helseforetak. 
 

Vår visjon 

Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og 
forbedring i Helse Sør-Øst. 
  
Dette skal vi oppnå gjennom: 
• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt 
• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid  
• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om revisjonsprosjektet 
Revisjonsperiode:  mars – august 2021 
Virksomhet: Sykehuset Telemark HF  
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF 
 

Revisorer: 
• Espen Anderssen (oppdragseier) 
• Tove Farstad (oppdragsleder) 
• Marianne Enger (internrevisor) 
 
Rapporten er oversendt til: 
• Styrets revisjonsutvalg 

• Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 

• Styret i Sykehuset Telemark HF 

• Administrerende direktør i Sykehuset Telemark HF 

 

Konsernrevisjonens rapporter 
Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse:  
https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen 

https://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen

