
 

 

Kvalitets – og pasientsikkerhetsutvalget  

Årsrapport 2016 

I 2016 har Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget bestått av følgende personer:  

Gunnbjørg Birk (leder av utvalget, sykepleier) 

Renata Hobor (revmatolog) 

Rannveig Veste (Rehabilitering Vest, ergoterapeut) 

Mette Mackinnon (hovedvernombud, hjelpepleier) 

Nina Heggertveit (brukerrepresentant) 

Kari-Lise Dybdahl (sekretær, kvalitetsleder, sykepleier) 

 

Kvalitetsutvalget skiftet i 2016 navn til Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (K-PU) og har hatt 5 

møter i løpet av året. Direktør deltok i 3 av møtene, enhetsleder Revmatologisk enhet deltok på 1 

møte. Øvrige møter har kun utvalgets medlemmer deltatt i. 

Referat fra møtene sendes til medlemmene av utvalget, direktør og ledergruppen ved HSR AS. 

Godkjent referat legges ut på intranett og skal være tilgjengelig for alle ansatte.  

Fra 01.01.15. ble et felles KU for HSR og Rehabilitering Vest (RV) iverksatt og egen representant fra 

RV tiltrådte. Representant for Brukerutvalget skal ivareta begge selskap.  

 

KU sin hovedoppgave har i mange år vært å vurdere om innmeldte skadesaker til Kunnskapssenteret 

via www.melde.no har vært tilfredsstillende fulgt opp internt ved HSR. Det innebærer også en kritisk 

vurdering av forhold som kan ha betydning for gjentakelses-fare av slike hendelser.  

I 2016 ble det via www.melde.no meldt inn totalt 7 uønskede hendelser som førte til eller kunne ført 

til alvorlig pasientskade. 4 av sakene var fall-relatert, 1 av sakene var legemiddel-relatert og 2 saker 

(samme hendelse) relatert til ødelagt treningsutstyr.  

 Ingen av sakene ble vurdert av K-PU som aktuelle å varsle om til Helsetilsynet.  

K-PU ser et behov for vurderinger også av andre forhold som har betydning for pasientbehandlingen. 

Fokus utover innmeldte skadesaker har derfor for 2016 blitt satt på følgende saker; Gjennomgang av 

varslingsplikten til Helsetilsynet når alvorlig hendelse har skjedd, rutiner for sjekk av treningsutstyr, 

vurdering av PARK-tilbudet (PAsientstyRt Kontroll) ved revmatologisk poliklinikk, satsningen innen 

Pasientsikkerhetsprogrammet (forebygging av fall, trykksår og urinvegsinfeksjoner på sengepost), 

brukererfaringsundersøkelser gjennomført ved HSR, oppfølging av pasienter ved RV etter utskrivelse, 

pasientenes økte tilgjengelighet til pasientdokumenter via www.Vestlandspasienten.no, nytt 

kvalitetssystem ved HSR, informasjon om prosjekter for økt kvalitet og tilbud til pasientene, mangler 

ved basseng/garderobefasiliteter etter ombygging, ventelisteutviklingen ved Revmatologisk 

poliklinikk, regional utvikling av revmatologisk tilbud. 

 

K-PU takker for samarbeidet i 2016. 

 

På vegne av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget      

Gunnbjørg Birk (leder/sign.)       Haugesund 08.02.2017  
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