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Tilsyn – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev  

 

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn ved Sykehuset Østfold (SØ) og avdekket 1 avvik i 
forhold til blodtransfusjon utenfor sykehus. Det er ikke fulgt opp at gjeldende avtaler mellom 
sykehuset og kommunene er oppdatert og at sykehusets forpliktelser i henhold til avtale om 
opplæring oppfylles. 

 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Rapport etter tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev tas til 

orientering. 
2. Revidert avtale med kommunene legges fram for Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 

 
 
 
Sarpsborg, den 30.08.2021 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport etter tilsyn med Sykehuset Østfold HF – håndtering av 

blod, blodkomponenter, celler og vev datert 30.06.21 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at rapporten etter tilsynet tas til orientering og at avtalen med 
kommunene revideres slik at avviket kan lukkes. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med SØ i perioden desember 2020 til juni 2021 med 
tema håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev. Tilsynet ble gjennomført ved 
blodbanken/seksjon for transfusjonsmedisin og ved benbanken knyttet til ortopedisk avdeling og 
operasjonsavdelingen.  
  

Hensikten med tilsynet var å undersøke om ledelsen ved SØ sikrer et høyt beskyttelsesnivå for 
mottakere og givere/donorer, hindrer overføring av sykdom og trygger sikkerheten og kvaliteten 
på blod, blodkomponenter, celler og vev.  
 

Tilsynet ble gjennomført ved dokumentgjennomgang og innhentet egenvurdering fra sykehuset, 
som sammen med videomøter og intervjuer utgjorde grunnlaget for tilsynets vurdering. Det ble 
også gjennomført tilsyn med Moss kommune om blodtransfusjon utenfor sykehus.  
 

Tilsynet konkluderte med 1 avvik: 
Helsetilsynet avdekket 1 avvik innen de reviderte områdene. Avviket gjelder for området blod og 
blodkomponenter og omhandler helseforetakets samarbeid med kommunehelsetjenesten ved 
transfusjon utenfor sykehus. 
 

Avviket begrunnes med at avtalen mellom SØ og kommunene om blodtransfusjon utenfor sykehus 
ikke er gjenstand for systematisk gjennomgang. SØ har utarbeidet retningslinjer for transfusjon 
utenfor sykehus og inngått avtaler med aktuelle kommuner som utfører transfusjoner. 
Helsetilsynet vurderer at retningslinjene og avtalene ikke er tilstrekkelig fulgt opp for å sikre trygge 
transfusjoner ved endringer. SØ gjennomfører internrevisjon med blodtransfusjon og håndtering 
av blod og blodkomponenter i sykehuset, men disse revisjonene har ikke omfattet helseforetakets 
oppgaver ved transfusjon utenfor sykehus. 
 

Funnene vurderes som brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 om forsvarlighet og § 3-4a om 
systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet samt forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9. 
 

Det ble også gitt en merknad innenfor området humane celler og vev, hvor Helsetilsynet anbefaler 
at SØ gjennomgår og eventuelt forbedrer rutinene for å sikre at registrerte opplysninger for 
sporbarhet ikke blir endret eller slettet. SØ har utarbeidet et Excel-dokument for å ivareta 
sporbarhet mellom donor og mottaker av humant beinvev. Dokumentet har tilgangsstyring og kun 
et begrenset antall ansatte har tilgang.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør vurderer tilsynet som nyttig for å avdekke områder hvor det er risiko for 
svikt og et viktig bidrag til læring og kvalitetsforbedring. Det er iverksatt forbedringsarbeid for å 
revidere avtalen med kommunene slik at denne inkluderer beskrivelse av roller, ansvar og 
opplæring og jevnlig oppdateres/er tilgjengelig på internett. Avtalen legges fram for kommunene i 
Strategisk samarbeidsutvalg for å sikre at den er forankret og tilstrekkelig til å lukke avviket. 


