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Kvalitets – og pasientsikkerhetsutvalget  

Årsrapport 2021 

I 2021 har Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget bestått av følgende personer:  

Gunnbjørg Birk (leder av utvalget, sykepleier) 

Andreas T. Andersen (anestesilege)  

Rannveig Veste (Rehabilitering Vest, ergoterapeut) 

Ida Sørensen (hovedverneombud, sykepleier)  

Karl Henry Nøkling (brukerrepresentant)  

Kari-Lise Dybdahl (sekretær, kvalitet- og utviklingsleder) frem til 01.08.2021 

Eivind Hebnes Førre (sekretær, kvalitet- og pasientrådgiver) fra 24.09.2021 

Kari Nådland (administrerende direktør)  

Øystein Gøthesen (fagsjef) stedfortreder for direktør.  

Øystein Skåden, stedfortreder for Gøthesen ved møte 20.01.21 

 

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har hatt 5 møter i løpet av året. Kun utvalgets 

medlemmer har deltatt. I 2021 kom det 2 nye medlemmer i KPU, Karl Henry Nøkling som er 

brukerrepresentant og Eivind Hebnes-Førre som er sekretær for utvalget.   På grunn av 

corona-situasjonen er flere av møtene gjennomført via Teams. Utvalgets medlemmer har 

taushetsplikt ved behandling av saker som omhandler pasienthendelser. KPU skal vurdere 

om disse uønskede hendelsene har vært tilfredsstillende fulgt opp internt ved HSR og om 

ekstern meldeplikt er ivaretatt.  

En kritisk vurdering av forhold som kan ha betydning for gjentakelses-fare for tilsvarende 

hendelser skal også gjøres. KPU skal også vurdere andre forhold som har betydning for 

kvaliteten på helsetilbudet som gis ved HSR og RV.  

Alle avdelingene på HSR og Rehabilitering Vest har gjennomført pasientsikkerhetsvisitter 

iløpet av året 2021.  

 

 

Referat fra møtene blir lagt i mappen til Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget og sendt til 

medlemmene av utvalget og ledergruppen ved HSR. Godkjent referat legges i mappen til 

Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget og er tilgjengelig for alle ansatte.  

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

representant fra RV tiltrådte. Det er besluttet at brukerrepresentant utpekes fra HSR sitt 

Brukerutvalg. representanten skal representere både HSR og RV i utvalget.   

 

I 2021 ble det i KPU behandlet 52 saker.  

 

 Pasient fall: 9 

 Pasientbehandling: 7  

 Legemiddeladministrasjon: 13  

 Pasientadministrasjon: 11  

 Medisinsk teknisk utstyr: 2  

 Personvern: 3 

 Teknisk/bygg: 6 

 Smittevern: 1 
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En av sakene ble vurdert før det kom til KPU som så alvorlig at avviket innfridde kravet til 

varsling til Helsetilsynet (jfr Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a).  

 

Fokus utover innmeldte skadesaker har for 2021 blitt satt på følgende saker;  

Corona-situasjonen og hvordan dette påvirker pasientbehandlingen ved HSR og RV i forhold 

til nasjonale tiltak, smittevernarbeid og mulighet til å tilby alternative løsninger.  

Gjennomgang av reviderte prosedyrer angående varslingsplikt ved alvorlig pasienthendelse, 

oppstart og bruk av videokonsultasjoner etter nasjonale og regionale føringer.  

 

 

 

KPU takker for samarbeidet i 2021. 

 

 

 

 

 

 

På vegne av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget  

 

 

 

Gunnbjørg Birk (leder)                       

Haugesund 19.01.22 

 

 


