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Resultater GTT for 2016

• Journalgranskning  med GTT på alle foretak i Norge 
• Ved 13,9 % av pasientopphold ved norske sykehus ble det 

estimert minst én pasientskade i 2016
• Sykehuset Østfold påviste pasientskade i 7,5 %  av oppholdene
• SØ er ett av tre sykehus i Norge som har nådd målet og kan vise 

til en reduksjon av pasientskader fra 2012 til 2016 som er større 
enn 25 % 



GTT en journal granskingsmetode som 
kartlegger skader – ikke feil 

Formål: 
Identifisere skade på pasient, uavhengig om dette var et resultat av 
feil i pasientbehandlingen

Skade: 
Utilsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av medisinsk 
behandling eller som behandlingen har bidratt til som krever 
ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelser, eller 
som har dødelig utgang



Strukturert journalgjennomgang

Journalene leses i fast rekkefølge
• Utskrivningskoder
• Epikrise
• Hovedkurve
• Lab-resultater
• Operasjonsbeskrivelse
• Sykepleienotater
• Legenotater

Max 20 min pr journal



Kategorisering av skade

E - Forbigående skade som krevde behandling
F - Forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold
G - Langvarig skade – varig mèn
H - Livreddende behandling var nødvendig
I - Pasienten døde

GTT inneholder en liste over 23 skadetyper
med alvorlighetsgrad fra E-I



KP-avdelingens GTT-team 
gransker journaler

Analyseseksjonen gjør et tilfeldig uttrekk av 10 pasienter pr halve 
måned

Totalt trukket ut 240 journaler fra  24 692 pasientopphold i 2016

Ekskludert fra gjennomgangen er :

• Pasienter i psykisk helsevern
• Pasienter i rehabiliteringsopphold
• Pasienter under 18 år
• Pasienter med opphold under 24 timer



Resultater GTT SØ 2016

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Andel pasienter med skade 7,5 % 12,5 % 13,3 % 16 % 20 % 27 % 32 %

Antall journaler gransket 240 240 240 240 240 240 200

Antall triggere funnet 310 306 324 327 377 387 371

Antall skader 21 39 42 48 66 101 102

Antall pasienter med skade 18 30 32 38 47 65 64



Skadens alvorlighetsgrad



Skadetyper 2016

Skadetype 2016

Postoperativ sårinfeksjon 5

Blødning 4

Annen infeksjon 3

UVI 3

Reoperasjon 1

Postoperativ blødning/hematom 1

Annen kirurgisk komplikasjon 1

Legemiddelrelatert skade (inkl.blod og i.v væsketerapi) 1

Post partum/obstetrisk skade 1

Postoperativ respiratorisk komplikasjon 1



Pasientsikkerhetsprogrammet

• Andel sykehusopphold med pasientskade kan betraktes 
som et mål på  den samlede risikoen knyttet til behandling 
i norske sykehus

• Helseforetakene som har nådd det nasjonale målet om 25 
% reduksjon (SØ, A-hus og Helse Finnmark) anbefales  å 
fortsette arbeidet slik at pasientskadenivået holdes lavt og 
eventuelt reduseres ytterligere

• Vurdere å øke uttrekket til 40 pasientjournaler per måned 
for å undersøke en større andel av populasjonen


