
 

 
 

Kvalitets – og pasientsikkerhetsutvalget  

Årsrapport 2017 

I 2017 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) 

 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har hatt 5 møter i løpet av året. Direktør deltok i 4 av 

møtene. Øvrige møter har kun utvalgets medlemmer deltatt i. 

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

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

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

RV tiltrådte. Representant for Brukerutvalget skal ivareta begge selskap.  

 

KPU sin hovedoppgave har i mange år vært å vurdere innmeldte uønskede hendelser til 

Kunnskapssenteret. Etter en omorganisering meldes nå disse sakene til Helsedirektoratet via 

www.melde.no.  

I 2017 ble det i KPU behandlet 13 innmeldte uønskede hendelser til www.melde.no som førte til eller 

kunne ført til alvorlig pasientskade. KPU skal vurdere om disse uønskede hendelsene har vært 

tilfredsstillende fulgt opp internt ved HSR. Dette innebærer også en kritisk vurdering av forhold som 

kan ha betydning for gjentakelses-fare av slike hendelser.  

6 av sakene gjaldt fall i forbindelse med trening, 3 av sakene gjaldt fall i forbindelse med ustøhet, 3 av 

sakene gjaldt fall på glatt underlag, 1 sak gjaldt klemskade i heisdør.  

I flere av sakene har pasienten fått lettere skade og/eller behov for lettere behandling. 

Ingen av sakene ble vurdert av KPU som så alvorlige at de innfrir kravet til varsling til Helsetilsynet (jfr 

Spesialithelsetjenestelovens § 3-3a).  

 

KPU ser et behov for vurderinger også av andre forhold som har betydning for kvaliteten på 

helsetilbudet som gis ved HSR og RV. Fokus utover innmeldte skadesaker har derfor for 2017 blitt 

satt på følgende saker;  

Prosjekt dialogmelding fastlege – sykehuslege, brukererfaringsundersøkelse rehabiliteringspasienter 

innlagt ved sengepost, Meldeordningens årsrapport og læringsnotater, håndtering av skriftlige klager 

fra pasienter, henvisningsrutiner, leverandøravtalen med Furst angående blodprøvetaking, rutiner 

for bruk av treningsapparater, tilkallingsordninger i fellesarealer, informasjon til fastleger/legevakt 

angående spesifikke revma-medisiner, bruk av kjernejournal og oppstart av pasientsikkerhetsvisitter. 

 

KPU takker for samarbeidet i 2017. 

 

På vegne av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget      

Gunnbjørg Birk (leder/sign.)       Haugesund 07.02.2018 
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