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Pasientskader i Norge 2016, målt med Global Trigger Tool  

 

Sammendrag: 
Ved 13,9 % av pasientopphold ved norske sykehus ble det i 2016 estimert minst én 
pasientskade. Sykehuset Østfold påviste pasientskade i 7,5 % av oppholdene. SØ er ett av tre 
sykehus i Norge som har nådd målet om reduksjon av pasientskader fra 2012 til 2016 som er 
større enn 25 %. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Resultatene for Pasientskader i Norge og Sykehuset Østfold 2016 målt med GTT tas til orientering. 
 
 
Sarpsborg, den 16.10.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Presentasjon:  GTT. Resultater 2016 i Norge og Sykehuset Østfold 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

 
Sykehuset Østfold (SØ) fortsetter det systematiske arbeidet med styrking av 
pasientsikkerhetskulturen og økt pasientsikkerhet. Et av tiltakene er å måle forekomst av 
pasientskader i helsetjenesten ved hjelp av GTT-metoden. Dette er viktig for å kunne forebygge 
pasientskader innen alle kategorier.  
 

2. Faktabeskrivelse 

 
Alle helseforetak har kartlagt pasientskader med metoden Global Trigger Tool (GTT) siden 2010, 
som en del av pasientsikkerhetskampanjen og det senere pasientsikkerhetsprogrammet. 
Helsedirektoratet har hvert år offentliggjort nasjonale rapporter med beregninger av 
sykehusopphold med pasientskade i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom 
Oppdrag og bestilling gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å redusere andelen 
sykehusopphold med pasientskade med 25 % fra 2012 og frem til utgangen av 2018. 
 
GTT er en strukturert gjennomgang av et tilfeldig utvalg pasientjournaler, 20 per måned trukket 
fra totale antall sykehusopphold. Formålet med journalgranskningen er å identifisere skade på 
pasient. Identifiserte pasientskader klassifiseres etter alvorlighetsgrad i fem kategorier fra 
forbigående skade som krevde behandling til alvorlige skader som bidro til at pasienten døde. 
Metoden er ikke justert for risiko knyttet til medisinsk behandling og innebærer heller ikke 
analyser av om skadene skjer på grunn av feil i pasientbehandlingen. Grunnen er at slike 
vurderinger er mer omfattende enn det metoden tillater innen tidsrammene. I tillegg kan fokus på 
feil gjort av individer motvirke åpenhet om pasientskader og uønskede hendelser. 
 
Andel estimerte sykehusopphold med én eller flere skader har nasjonalt ligget på samme nivå fra 
2012 til 2016 uavhengig av skadenes alvorlighetsgrad. Ved 13,9 % av pasientopphold ved norske 
sykehus ble det estimert minst én pasientskade i 2016. SØ har i perioden oppnådd signifikant 
forbedring av resultatene fra år til år og er ett av tre sykehus som har nådd målet og oppfylt 
oppdraget om mer enn 25 % reduksjon av pasientskader fra 2012 til 2016. I resultatet for SØ i 
2016 er skade påvist i 7,5 % av oppholdene.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Administrerende direktør vurderer det som positivt at de mindre alvorlige skadene som krevde 
behandling eller forlenget sykehusopphold er betydelig redusert i perioden, fordi det er disse som 
lettest lar seg forbygge og forhindre.  SØ deltar i Pasientsikkerhetsprogrammets systematiske 
arbeid med konkrete forbedringstiltak innenfor utvalgte innsatsområder, hvor for eksempel tiltak 
for å forebygge infeksjoner bidrar til å øke pasientsikkerheten i norske sykehus. 
 
 
 


