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Litt om Helsetilsynet - Sjekker at helsehjelpen er 
forsvarlig

- Faglig uavhengig

- Avvik etter lov og forskrift, men 
forsvarlighetskravet er faglig fundert

- Jobber risikobasert

- Ekstra fokus på sårbare grupper

- Helsearbeidernes venn

- Vi må gjøre mer på digitalisering og 
IKT

Viktor Mikhailovich Vasnetsov



Systemrevisjon 
En godt gjennomført 
systemrevisjon skal gi et 
bilde av sammenhengen 
mellom ledelsens styring og 
resultatene (kvaliteten) på 
virksomhetens tjenester. 

jf. kap. 5.8.3.

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon 
- internserien 4/2018



Oppsummering 
kartleggingsrapporten 
(13.04.2021)

Dårlig oversikt over gjeldende 
legemiddelbruk fordi like data lagres i 
flere IKT-systemer uten konsistenssjekk 

Mangler systematisk oversikt over 
konsekvenser av IKT-bortfall for 
pasientsikkerhet

For svake nødrutiner og øvingsregimer 
for noen sentrale tekniske løsninger

Personvernhensyn vektes ikke mot krav 
til forsvarlig helsehjelp

«Virksomhetene har i svært liten 
grad lagt frem overordnede 
risikoanalyser der IKT-saker er 
vurdert opp mot pasientsikkerhet 
eller forsvarlig helsehjelp»

«Til tross for at utfordringene var 
kjent allerede i 2012, er det i de 
fleste virksomheter i ettertid 
innført nye system med duplikate
data og nevnte krav til ekstra 
pålogging, ekstra søk på pasient 
og ekstra oppslag for 
helsepersonell.» 



Du skal ikke ha en 
risikoanalyse for IKT, du skal 
ha en risikoanalyse for IKTs 
betydning for forsvarlig 
helsehjelp

- Sagt i Helsetilsynet (2021)

Du skal ikke ha et 
styringssystem for sikkerhet, 
du skal integrere sikkerhet i 
virksomhetsstyringen

- Norsk sikkerhetsguru (2003-
idag)



- Hvordan?

- Hva fant vi?

- Hva så?

Data

Analyse

Metode

Estimering

Tiltak

Risikoreduksjon



Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet 
og kvalitetsforbedring (2019-2023)

«Vi har ikke i dag et godt helhetlig bilde av det 
totale omfanget av pasientskader i Norge, og det 
er en utfordring at informasjonen om uønskede 
hendelser og pasientskader er fragmentert og 
ligger hos flere ulike aktører.» 

«Det er også en utfordring at informasjon om 
uønskede hendelser og pasientskader i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste er svært 
begrenset.»

«….en indikasjon på uønskede hendelser og antall 
pasientskader fra informasjonskilder som 
Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning (NPE), 
Pasient- og brukerombud, Meldeordningen for 
uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten, 
nasjonale kvalitetsindikatorer og den nasjonale 
PasOppundersøkelsen.» 

"File:Platón Academia de Atenas.png" by Lufke is licensed under CC BY-SA 4.0

Data Analyse

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15779684
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lufke
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0?ref=ccsearch&atype=rich


Data



Former for risikoanalyser

Risikoanalyser for verdier

(Penger, liv, bygninger)

Norsk standard 5814, 583x, DPIA, (ISO 2700X)

Risikoanalyser for funksjoner/prosesser

- Prosjekter 

- Verdikjeder 

- Leveranser

- måloppnåelse

Business Impact Analyse -> kontinuitet, 
drift/virksomhetsstyring

ITIL

Skadevurdering etter sikkerhetsloven, GNF

Prosess

Ting Metode



NOKUP – alle kategorier som 
nærmer seg det teknologiske

(Eks.) 2.3.6.3.4 Inntegning av 
målvolum 

2.3.6.3.5 Inntegning av 
risikovolum

2.3.6.3.10 Dekning av 
målvolum

2.3.6.4.5 Overføring av 
plandata til 
verifikasjonssystem (R&V)

2.3.6.4.7 Overføring av 
plandata til 
behandlingsenhet

2.3.6.5.16 Registrering av 
behandling i 
verifikasjonssystemetAlternativ 1

For lite data, ikke nok 
kvalitetssikret

Metode



«All teknologi  i helsevesenet 
handler om å skape, forvalte 
og formidle informasjon»

En risikoanalyse som tar for 
seg prosesser for 
informasjonsforvaltning.

Informasjon (EPJ, Kurvesystem, Resepter, behandlingsplan?)
Produksjon I bruk formidling Sletting

Integritet Manuelle feil 
ved inntasting

Manglende 
funksjonalitet 
for å sende 
informasjon

Tekniske feil 
ved innlesing

Tekniske feil 
ved innlesing

Manglende/Lite 
funksjonell 
måte å manuelt 
overføre 
informasjon til 
andre systemer

Manglende 
tillatelser for å 
sende 
informasjon

Dobbelregistreri
ng

Man

Tilgjengelighet Nedetid på 
systemer hvor 
informasjonen 
skal inn ikke 
tilgjengelig

Nedetid på 
hovedsystem

Manglende 
funksjonalitet 
for å sende 
informasjon

Utilgjengelig 
innlogging

Nedetid på 
støttesystem

Mangler 
informasjon fra 
andre 
enheter/og 
internt i 
institusjoner

Alternativ 2

Ikke forståelig, ingen forankring

Metode



Konklusjonen – en sammenstilling av 
forskningslitteratur  + tilleggskategorier basert 
på skjønn

Brukerven
nlighet av 
systemer, 
pålogging, 
personver
n, 
informasjo
nsflyt

1. Making surgery safer in an 
increasingly digital world: the 
internet—friend or foe? 
https://doi.org/10.1007/s00345-020-03145-8

 Dårlig brukervennlighet 
(overdrevne krav til å registrere 
detaljerte data, dårlig kvalitet på 
informasjonen («klipp og lim 
informasjon)

 Vanskelig tilgjengelig 
pasientinformasjon fra andre EPJ 
systemer

 Dårlige brukervennlighet er ikke 
bare en risiko for pasientene, der 
er også en risiko for 
helsepersonell- stress og 
utbrenthet( In measures of stress 
and burnout among healthcare
workers, the EMR used 
accounted, respectively, for 
12.5% and 6.8%)

 Dårlig samhandlingsløsninger 
leder til at helsepersonell bruker 
mindre sikre metoder for 
samhandling- som WhatsApp o.l

Ikke 
tilgjengelig, 
vanskelig 
tilgjengelig 
informasjon 
fører til feil, 
forsinket 
behandling

Pasient 
skades pga
feil i kritisk 
informasjon

Pasient 
skades pga at 
kritisk 
informasjon 
ikke er 
tilgjengelig

Helsearbeider
e blir syke og 
utbrente

Personvern og 
regler for 
informasjonsfl
yt brytes

Merk at dette er presset inn i et «initierende 
hendelse» format. 

Metode

https://doi.org/10.1007/s00345-020-03145-8
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• Trude Basso (Lege og seniorrådgiver i Helseplattformen)



Er risikoen kjent?

Utdypning
I. Kjenner du deg igjen? Har du hørt/lest 

om slike saker? 

II. Er det viktige årsaker, faktorer, 
barrierer som bør nevnes, på begge 
sider av risikosløyfa?

Pasient skades pga at feil medisin gis, i feil 
dose, på feil måte, eller til feil tidspunkt

Sannsynlighet Konsekvens
1) Daglig Hendelsen kunne ikke ha medført 

skade på pasient 

2) Ukentlig Hendelsen kunne ha medført 
forbigående negativ 
helseeffekt/skade som ikke krever 
ytterligere behandlingstiltak 

3) Månedlig Hendelsen kunne ha krevd 
behandlingstiltak eller oppfølging

4) Årlig/noen ganger per år Hendelsen kunne ha medført 
betydelig økt utrednings- eller 
behandlingsintensitet eller varig 
funksjonstap/lidelse 

5) Sjeldnere enn årlig Hendelsen kunne ha ført til dødsfall

Metode



Risiko nr. 1: Pasient skades fordi behandler 
ikke finner fram i systemet. 

Risiko nr. 2: Pasient skades fordi feil 
medikament gis, i feil dose, på feil måte, eller 
til feil tidspunkt.

Risiko nr. 3: Pasient skades fordi kritisk 
informasjon ikke er tilgjengelig (nedetid).

Risiko nr. 4: Pasient skades fordi kritisk 
informasjon ikke er tilgjengelig (mellom nivåer, 
internt og eksternt).

Risiko nr. 5: Kritisk informasjon formidles ikke 
fra pasient (omgivelsene pasienten er i 
forhindrer formidling, teknologi – telemedisin).



Risiko nr. 6: Pasient skades fordi 
prøvesvar ikke følges opp.

Risiko nr. 7: Pasient skades på grunn 
av manglende varsling, eller dårlig 
brukergrensesnitt på medisinsk utsyr.

Risiko nr. 8: Pasientjournaler 
lekkes/selges.

Risiko nr. 9: IKT-løsninger som ikke 
lar seg integrere, medfører økt 
belastning på helsepersonell



• Teknologien på legemiddelfeltet

• Systemene og applikasjonene som
anvendes til digital hjemmeoppfølging

• Systemer rundt oppfølging av prøvesvar

• Problemstillinger knyttet til bruk av MU



Aktiviteter:

Pågående tilsyn med Helse Fonna og Sykehuset Østfold Kalnes «Tilsyn med IKT-systemer med 
legemiddelinformasjon i spesialisthelsetjenesten» -> Oppfølging av LM 3.3.21
Risikoanalyse – Hvor har IKT betydning for pasientsikkerheten
KI, sikkerhet, strategi o.l.
NIS-direktivet/Sikkerhetsloven – «forberede...» (kommende tildelingsbrev)
MU – avklare grenseoppganger
Tilsyn med bruk av velferdsteknologi/digital hjemmeoppfølging i startfasen



"Finger face with a question" by Tsahi Levent-Levi is licensed under CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/86979666@N00/7623744452
https://www.flickr.com/photos/86979666@N00
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
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