Kvalitets – og pasientsikkerhetsutvalget

Årsrapport 2018
I 2018 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) t.o.m. mars 2018.
Ida Sørensen (hovedvernombud, sykepleier) fra april 2018.
Nina Heggertveit (brukerrepresentant)
Kari-Lise Dybdahl (sekretær, kvalitetsleder)
Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har hatt 6 møter i løpet av året. Direktør deltok i 5 av
møtene. Det er også avklart at fagsjef deltar i stedet for direktør, fagsjef har deltatt i 2 møter. Det har
ikke vært invitert eksterne deltakere til møtene, kun utvalgets medlemmer har deltatt.
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
nettportalen www.melde.no.
I 2018 ble det i KPU behandlet 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.
De fleste sakene gjaldt fall; fall i forbindelse med egenmobilisering, fall fra seng, fall ved trening.
Det ble også behandlet saker som gjaldt feil ved administrering av legemidler.
I flere av sakene har pasienten fått lettere skade og/eller behov for lettere behandling.
Legemiddelfeilene kunne potensielt ført til alvorlig skade.
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 2018 blitt
satt på følgende saker;
Nytt nasjonalt kodeverk for klassifisering av pasientrelaterte uønskede hendelser innført ved HSR,
ForBedrings-undersøkelsen, nye retningslinjer for behandling av revmatikere med hjerte-kar-sykdom,
Kjernejournal, Pasientsikkerhetsvisitter/årshjul, revisjon av mandat for KPU, forsinkelser i pasientkontroller ved revmatologisk poliklinikk, innføring av Meona.
KPU takker for samarbeidet i 2018.
På vegne av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
Gunnbjørg Birk (leder/sign.)

Haugesund 13.02.2019

