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Arbeidet med avvikshåndtering

Fra tiltaksplan etter årsrapport 2021:

• Opplæring og bevisstgjøring
• Planlegge som tema på MKS- møter i sektor eller felles

• Alle avdelinger/enheter/sektorer kan bestille gjennomgang på personal/fagmøter o.l.

• Alvorlighetsgrad: Tilbakemelding om uklare kategorier. Jobbes med å endre disse. 

• ROS – Helse, miljø og sikkerhet (piloter)
• Heradsbygda omsorgssenter, Ambulerende Hjemmetjeneste, Psykisk helse og rus

• Er i gang med MKS- gruppene både innenfor HMS generelt, men også Vold og trusler spesielt. 

• Gode tilbakemeldinger. Resultatet av pilotene vil være ferdig utgangspunkt/mal som kan benyttes av andre.

• Vold og trusler: Jobber med Avonova for å planlegge kurs i Vold og trusler.  

• Brukerveiledninger og Webinarer
• Det jobbes med å utarbeide brukerveiledninger for ledere slik at man letter får ut avviksstatistikk og nyttig informasjon

• Webinarer må planlegges og datosettes. 



Innmeldings- og alvorlighetsgrad

• Totalt innmeldt 634 avviksrapporter i 2022

• Helse og omsorg (83,1 %) og Utdanning og Familie (13,9 %) står for rapporteringen 
• Avvik kan videresendes (TKI har behandlet 36 rapporter i samme periode)



Hovedkategorier

• Like mange kategoriseringer innenfor HMS og 
Oppgave/tjenesteutførelse

• Legemiddelhåndtering største enkeltkategori
• Kunne vært del av oppgave/tjenesteutførelse

• Organisasjon/internt sammenblandes ofte med 
organisatorisk og fysisk arbeidsmiljø (HMS)



Helse, miljø og sikkerhet

207 rapporter
- Vold og trusler fortsatt største kategori (46,6 %)

- Fysisk arbeidsmiljø: En del av sakene videresendes TKI og skulle kanskje i 
utgangspunktet vært meldt i Min Service og ikke som avvik



Vold og trusler

Helse og omsorg (59,5 %)
- Største innmeldere i bofellesskap i TT Øst og TT Sør

Overordnet
- 111 rapporter totalt, 256 kategoriseringer
- Oppgang fra samme periode i 2021, på nivå med 2020

Utdanning og familie (38,7 %)
- Største innmeldere i skolene



Oppgave og tjenesteutførelse - tjenestemottaker

207 rapporter
- 90 % av avviksrapporter fra Helse og omsorg, endring fra sist kvartal da U&F 

også hadde en betydelig andel avvik knyttet til tjenestemottakers atferd, bruk av 
makt og transport

- Behandling og pleie desidert største kategori (41 %)



Legemiddelavvik

187 rapporter
- Antallet avvik innenfor denne kategorien hittil ligger på omtrent samme nivå 

som siste kvartal i 2021. 

- Det vanligste avviket innenfor denne kategorien er som ved forrige kvartal 
«Legemiddel ikke gitt» med årsaken «Uteglemt». 



Organisasjon/Internt

49 rapporter
- Kategorien er ment for å fange opp forhold og situasjoner som ikke direkte har 

påvirkning for den ansatte eller tjenestemottakeren.

- Usikkerhet rundt denne hovedkategorien – skal vurderes ila 2022

- Kan lett forveksles med eller meldes i sammenheng med andre kategorier, for 
eksempel Fysisk og organisatorisk arbeidsmiljø



Informasjonssikkerhet/personvern GDPR

16 rapporter
- Bør gjennomføre en kontroll på om vi gjør vurderinger om varsling til datatilsynet i 

alle relevante tilfeller.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


