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Bakgrunn



Bakgrunn

• Legemiddelbehandling er et spesielt risikofylt område

• Kartlegging 2021

• Risikoanalysen vår 2021



Metode og omfang



Metode – systemrevisjon med stikkprøver

Tema: Risikostyring og kvalitetsforbedring

De skulle selv vurdere egen evne til 

• Identifisering og vurdering av risiko

• Bruk av avvik og forbedringsforslag til 

kvalitetsforbedring

• Bruk av informasjon meldt til ekstern 

driftsleverandør

• Vurdering av integritet/risiko ved bruk av 

systemer med legemiddelinformasjon

Vi ba om:

• Beskrivelse av kvalitetsstyringssystem

• Prosedyrer for registrering av avvik og 

feil, samt saksbehandling internt og 

eksternt

• Beskrivelse av internrevisjonsprosess

• Overordnet rutine for å ta i bruk 

behandlingsrettede helseregistre

• Brukerundersøkelse



Praktisk gjennomføring = EXCEL Et av utdypingspunktene – sendt i 

vedleggleggsbrev



Rettsgrunnlag



Rettsgrunnlag

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring § 6-9

• Spesialisthelsetjenesteloven

• § 2-1 bokstav a tredje ledd

• § 2-2

• § 3-2

Også relevant:

• Pasientjournalloven §§ 7, 22 og 23

• Forskrift om legemiddelhåndtering § 4 femte ledd

• Veiledere og rundskriv

De behandlingsrettede helseregistrene skal være innrettet slik at helsepersonell kan 
ivareta sine lovpålagte plikter. Den enkelte helseinstitusjon er ansvarlig for at journal-
og informasjonssystemene fungerer i tråd med gjeldende regelverk.



Funn



Funn –

Risikostyring

Risikovurdering av legemiddelkurve

• behov for risikoreduserende tiltak, 

bl.a. fare for feilmedisinering

• Presisert behov for videre vurderinger 

av risiko før lokal oppstart – ikke 

gjennomført

• Ikke godkjent av foretaksledelsen

• Avgrenset prosjektmandat til når 

prosjektet er sluttført

• Mandat for risikovurderinger 

begrenset til informasjonssikkerhet og 

personvern

Funn -

Kvalitetsforbedring

• Feil må meldes to steder

• Alvorlige hendelser gjentas –

avviksbehandling avhenger av nærmeste 

leder

• Kjente forhold fra innføring av kurve ikke 

løst 7 år senere

• Ingen system for å sikre lik informasjon på 

tvers av systemer – både CAVE og 

legemidler

• Avdekking og retting av feil i tidskritisk 

informasjon gjøres manuelt, med epost til 

ansvarlig behandler som 

kommunikasjonskanal

• Tekniske endringer diskuteres i regionale 

fora, men ikke alle systemer har slike fora



Funn - felles

• Utveksling av legemiddelinformasjon avhenger av at kliniske brukere flytter 

informasjonen for hånd – informasjon gjenbrukes

• Foretakene er klar over at parallellføring utgjør en risiko, men utarbeider ikke 

hensiktsmessige tiltak

• Feil som meldes til leverandør er ikke rettet mange år senere – mangler evne til 

gjennomføring – kontekstsynkronisering og utveksling av informasjon

• Forsinkelser i leveranser kan få store konsekvenser

• Liten kontroll og oversikt over bruk av de nasjonale løsningene (Kjernejournal/e-resept) 

– men grunnfunksjonalitet avhenger av at informasjon er registrert korrekt

• Eldre systemer er ikke risikovurdert, eksisterende vurderinger oppdateres i liten grad

• Foretaksledelse forstår ikke risikoen som medfølger av bruk av teknologi



Hvorfor har vi 

informasjonsteknologi i 

helseforetak? Hva betyr 

disse funnene for oss?



Hva er meningen med informasjonsteknologi? 

Hvorfor har vi det i helsevesenet?
- Informasjonsteknologi/MU Produsere, analysere, 

fordele og ekspedere riktig helseinformasjon til rette 

personer til rett tid

- Informasjonen skal benyttes til noe – dens formål 

eller funksjon er å bedre pasientbehandlingen



Helseinformasjonens formål

Konfidensialitet innebærer at informasjon ikke avsløres for 

uvedkommende, og at kun autoriserte personer får tilgang til 

den.

Integritet innebærer at informasjonen og 

informasjonsbehandlingen er fullstendig, nøyaktig og gyldig og et 

resultat av autoriserte og kontrollerte aktiviteter.

Tilgjengelighet innebærer at en tjeneste oppfyller bestemte krav 

til stabilitet, slik at aktuell informasjon er tilgjengelig ved behov.

Den enkelte virksomhet vil vekte de ulike målene 

ulikt ut fra hvilket formål virksomheten har eller 

skal understøtte, og hvilke krav og risikobilde 

den må forholde seg til. 

(Meld. St. 38 (2016–2017) IKT-sikkerhet — Et 

felles ansvar)

Hva betyr det at feil må meldes to steder?

Hva betyr det at Kjente forhold fra innføring av kurve 

ikke er løst 7 år senere

Hva betyr det at: «Årsaker til at avvik oppstår oppgis 

blant annet å være treghet, dårlig brukervennlighet 

eller manglende registrering/oppslag i korrekt 

system»

Hva betyr det at: Utveksling av legemiddelinformasjon 

mellom systemene avhenger av manuelle rutiner i sju 

av ti systemer. Fem systemer, herunder 

legemiddelkurve og EPJ mottar ikke noe informasjon 

(som for eksempel administrativ pasientinformasjon) 

uten manuelle rutiner.



Gå hjem/til middagen/ og drøft!

Er informasjon avgjørende for god 

pasientbehandling?

Hvorfor? 

Har vi vektet konfidensialitet, integritet og 

tilgjenglighet utfra hvorfor informasjonen finnes?

Er formålet med informasjonsbehandling i 

helsevesenet klart og tydelig i målskjemaet, 

prosjektmålene, evalueringer, GAP-analyser, 

risikoanalyser – og er de tydelige nok? 

https://www.flickr.com/photos/louisa_catlover/2821104751


