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Statistikk hittil i år (januar – mai)

• Totalt innmeldt 1178 avvik hittil

• 1381 (2020)

• Nedgangen i antall avvik 

fortsetter fra 2019 og 2020



Fordeling per tjenesteområde

Helse og omsorg
- Legemiddelhåndtering
- Trusler/vold
- Klager
- Mangel på rutiner
- Fall
- Samhandling

Skole
- Trusler/vold
- Bruk av fysisk makt for å avverge 

skade
- Teknisk utstyr mangler/fungerer 

ikke



Andel per topp avvikstype

• Antall legemiddelavvik og Trusler/vold fortsetter den positive utviklingen

• Det har vært en økning i antall klager sammenlignet med 2020. Dette relaterer 

seg i hovedsak til Hjemmetjenesten (kommunikasjon, holdninger ansatte) og 

Ringerikskjøkken (feil/mangler i leveranser og lignende) 



Legemiddelhåndtering per type

• Nedgang i de fleste typer 
denne perioden

• Sier lite om 
alvorlighetsgraden

• Har vært økt fokus og 
satsing på 
legemiddelhåndtering i 
organisasjonen det siste 
året. Kan se ut til at dette 
har hatt effekt

• Økningen i antallet avvik på 
Legemiddel gitt av 
ufaglært/faglært uten 
bemyndigelse sjekkes opp 
av prosjektgruppa. Øker 
fokuset på dette i tiden 
fremover

• Prosjektgruppa er i 
sluttfasen av sitt arbeid

• Bevisstgjøring

• Opplæring

• Revidering av rutiner

• Risikovurderinger



HMS avvik

• Fortsatt nedgang i 
antall HMS avvik, 
spesielt innenfor 
Trusler/Vold
• Trusler vold hadde 

likevel en liten oppsving 
i April

• Avvik og 
avvikshåndtering er 
tema i 
Egenevalueringer på 
alle enheter i 2021

• Ser på mulighet for å 
utarbeide felles risiko 
«mal» for skoler og 
barnehager i 
samarbeid med 
Avonova



Nytt avvikssystem – Nye avvikskategorier HMS

• Hver kategori får en egen beskrivelse som 
gjør det lettere å identifisere hva en skal velge

• Skiller mellom

• Organisatorisk arbeidsmiljø

• Fysisk arbeidsmiljø

• Psykososialt arbeidsmiljø

• Utheving av
• Vold og trusler

• Ulykker/skader

• Brannvern 

• Smittevern

• Hver kategori har «underkategorier» for å 
presisere hva som har skjedd

• Verneombudet i det aktuelle verneområdet vil 
få e-post varsling om innmeldte HMS avvik



Alvorlighetsgrad

• Den ansatte får hjelp til å velge 

alvorlighetsgrad i systemet

• Dette vil hjelpe oss med å skille 

på de virkelig alvorlige 

hendelsene, og de som er 

mindre alvorlige



Nytt avvikssystem – Nye avvikskategorier HMS

• Demonstrasjon fra nytt system



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


