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Arbeidet med avvikshåndtering i 2020

• Nytt avvikssystem (Compilo) implementert oktober 2021
• Nytt oppsett av avvikskategorier

• Mulighet for å melde inn på flere kategorier

• Tydelig definisjon av alvorlighetsgrad

• Mulighet for å opprette oppdrag/tiltak knyttet i systemet knyttet til det enkelte avviksrapport

• Prosjekt legemiddelhåndtering - ferdigstilt

• Har sett på:
• årsakssammenhenger 

• reell alvorlighet

• Har medført
• Nytt oppsett av avvikskategorier, der innmelder kategoriserer årsak

• Revidering og forenkling av retningslinjer og rutiner for legemiddelhåndtering

• Gjennomføring av legemiddelrevisjoner

• Nedgang i antall avvik. Alvorlighetsgrad implementert gjennom nytt avvikssystem



Innmeldingsgrad

• Totalt innmeldt 3201 avviksrapporter i 2021 – på nivå med 2020, nedgang fra 2019

Figur: Antall rapporteringer totalt fra tjenesteområde (januar – oktober 2021)

Tabell: Vanligste avvikskategorier (januar – oktober 2021)

Tabell: Antall rapporteringer per måned fra sektor (oktober – desember 2021)

*Flere kategoriseringer enn rapporter

*

KF Kvalitet Compilo



Alvorlighetsgrad

Compilo

• Stikkprøver viser at alvorlighetsgrad settes for høyt
• Utfordrende for behandler å skille mellom avvik som skjer ofte, men som har små konsekvenser og 

de avvikene som skjer sjeldent og har stor konsekvens

• Alvorlighetsgrad har hatt fokus i opplæring, men bør forsterkes
• Viktig at ansatte setter rett nivå

• Viktig at ledere korrigerer til rett nivå, med tilbakemelding om hvorfor



Helse, miljø og sikkerhet
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Compilo

Vold og trusler

- Totalt 297 rapporter. Noe høyere enn i 2020

- Største innmeldere hos tjenester til funksjonshemmede/bofellesskap 
og skoler

Arbeidsmiljø – Fysisk, psykisk og organisatorisk

- Mange av avvikene blir videresendt Eiendomstjenesten. En del av disse 
burde vært sendt via Min Service og ikke som avvik

- Utdanning og familie melder flest på det fysiske arbeidsmiljøet

- Helse og omsorg melder mest på det psykososiale og organisatoriske



Oppgave og tjenesteutførelse - tjenestemottaker
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Totalt meldt inn ca 1670 avvik i disse kategoriene
- Største kategori er avvik knyttet til behandling og pleie

Avviksmeldingene er sammensatte og kan inkludere flere 
typer samtidig

- For eksempel kan utagering fra bruker føre til bruk av fysisk makt, som 
igjen kan føre til vold og trusler

Avventer å sette inn spesifikke tiltak før vi har mer data



Legemiddelavvik
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Totalt meldt inn 767 legemiddelavvik
- Betydelig nedgang fra 2020 (907) og 2019 (1085) 

- Legemiddel ikke gitt, og «annet» har hatt størst reduksjon

Legemiddel ikke gitt - Uteglemt
- Kategori og årsak som oftest blir meldt. 
- Dette er nyttig informasjon for avviksbehandler:

- Hva gjør at man glemmer å gi?
- Er ikke rutinene forstått?
- Er det tidspress?



Organisasjon/Internt – Ny hovedkategori

Kategorien er ment for å fange opp forhold og situasjoner som ikke 
direkte har påvirkning for den ansatte eller tjenestemottakeren.

• Usikkerhet rundt denne hovedkategorien – bør vurderes ila 2022

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

Compilo



Informasjonssikkerhet/personvern GDPR

• Stadig økende fokus på temaet. 

• Personvernombud blir varslet

• Godt tegn av vi per nå har få avvik av denne typen

Compilo



Anbefalte forbedringsområder i 2022

System og metodikk

• Fortsatt fokus på økt bevisstgjøring og forståelse av avvik og uønskede hendelser i organisasjonen. Fornyet informasjon rundt
viktighet av å melde/justere til rett alvorlighetsgrad på avvikene i henhold til alvorlighetsklassifiseringen. 

• Gjennomføre ROS- analyser for området Helse, miljø og sikkerhet for å forebygge og iverksette tiltak før avvik oppstår. 

• Utarbeide brukerveiledning for uttak av statistikk på avdeling/enhet/sektor- nivå og arrangere webinarer for ledere.

Avviksområder

• I løpet av 2022 evaluere hovedkategori Organisasjon/internt og beslutte om denne skal revideres/spisses eller avvikles.

• Temaet vold og trusler får spesiell oppmerksomhet i 2022 og er omtalt i samarbeidsplanen med bedriftshelsetjenesten

• Det anbefales ikke å igangsette ytterligere initiativer tilknyttet spesifikke avviksområder før man ser utviklingen av 
avviksmeldinger og kategorier i nytt avvikssystem over tid, men organisasjonens fokus på vold og trusler og 
legemiddelhåndtering fortsetter.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


