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Bakgrunn

• Involvering av pårørende ved ytelse av 
helsehjelp er blitt mer vanlig i de siste årene

• Samvalg er et viktig felles kompetansemål i 
den nye LIS-utdaninngen som innføres 2019

• Ikke like vanlig at pårørende blir involvert ved 
gjennomgang av alvorlige hendelser

• Alvorlige hendelser er ofte knyttet til 
medisinske komplekse sammenhenger



Spørsmål

• Kan pårørende bidra til  å opplyse vanskelige 
medisinske sammenhenger ved alvorlige 
hendelser?



Metode

• Hendelsesanalyse med gjennomgang av 
journaldokumentasjon (lege-, spl. -, lab-, 
kurve-, og anestesi-/operasjons-
dokumentasjon)

• Dokumentasjon i avvikssystemet

• Samtale med nærmeste pårørende 



Sykehistorie
• Gammel mann
• Multimorbid

– AV-blokk grad 1 påvist 2006 – innlagt den gangen på mistanke om 
apoplexi
• Sist vurdert 2010

– Ca. prostata påvist 2008
– Demensdiagnose 2010
– Parkinsondiagnose  2010

• Gangproblemer fra 2006, påvist betydelig rigiditet

– Lårhalsbrudd 2012 – hemiprotese
– Sykehjem fra 2012
– DVT venstre u.eks (lårvene til lyske) des 2016 – 6 u beh 7500 IE x 2

• Innlagt med brudd og bradycardi



Saksbehandling i avvikssystemet

• Mottakslegen redegjorde for hendelsen 8 dager etter
hendelsen
– Snakket med medisinsk overlege i mottak – mente det var

AV-blokk og mulig indikasjon for pacemaker
• Bedt å kontakte sekundærvakt kardiologi etter konferering med 

medisinsk overlege i mottak
• Bedt av sekundærvakt kardiologi om å komme til HiO (kunne ikke

tilse pasienten) med EKG
• Bedt deretter om å sjekke palperbar puls
• Beskjed om “at telemetri var ønskelig”
• Fått ja av overlege til å ha pasienten på medisinsk obs-post over 

natten, men nei fra sykepleier grunnet manglende kapasitet
• Jobbet med pasienten i to timer i Akuttmottaket
• “følte at situasjonen ikke ble tatt på alvor” - min anmerkning



Journalopplysninger

• Planla operasjon til neste dag (lørdag)

• Preoperativ kardiologisk vurdering av EKG 

– Viser til vurdering 2010 (ikke funnet indikasjon for 
pacemaker da) og konstaterer atrieflimmer med VES 

– Fall kan være resultat av langsom atrieflimmer med 
intermitterende pause/totalblokk

– Tiltak
• Telemetri kan vurderes i helgen

• Pacemaker kan vurderes etter helgen dersom indikasjon (på 
dagtid)



Journalopplysninger

• Umiddelbart postoperativt forløp ukomplisert

• Funnet død i sengen natten 3. døgn



Journalopplysninger

• Meldt i avvikssystemet

• Pårørende informert om melding til
Helsetilsynet



Saksbehandling i avvikssystemet

• Meldt av overlege 1. dag etter dødsfall

• Antatt akutt hjertedød

– Forbedringspotensial mht kommunikasjon

• Leders vurdering av årsak (avkrysning)

– Annet – prosedyre og retningslinje

– Samspill

– Andre medvirkende

– Krysset av for; sannsynligvis ikke forebyggbar



Svar til Fylkesmannen

• Hendelsen en følge av sviktende kommunikasjon
mellom avdelinger, manglende risikovurderinger
og dårlig journaldokumentasjon med erkjennelse
av alvorlig svikt

• Saken brukes til læring;
– Gå gjennom rutiner ved vaktskifte

• Spesielt hvordan sikre at hendelser og nesten-hendelser
rapporteres for oppfølging

– Gå gjennom praksis for tilsyn fra andre avdelinger
samt innhold i tilsynsnotater

– Hvilke situasjoner bør utløse tverrfaglige møter



Helsetilsynets svar

• Brudd på forsvarlighet i samhandlingen 
mellom impliserte avdelinger i forbindelse 
med operasjonen

• Brudd på kravet til journalføring (risiko var 
ikke problematisert i journalen) 



Hendelsesanalyse 

• I forbindelse med gjennomgang av saken i 
sykehusets pasientsikkerhetstsutvalg ble det 
utført hendelsesanalyse



Opplysninger fra pårørende

• Ikke besøkt mann/far under oppholdet

• Fortalt at det ikke hadde hensikt og at han snart ville 
komme tilbake til sykehjemmet

• Dødsfallet kom som «sjokk»
– Ble formidlet av lege om dødsfallet

– Ikke hørt om risiko før operasjon

– Den som stelte den døde hadde fortalt at pasieten hadde 
fått morfin og sovnet inn

• Ble formidlet at hendelsen var meldt til Helsetilsynet

• Full åpenhet om saken



Anestesijournal fra operasjon

• Operert formiddagen dag 2

• ASA 3 – pasient med alvorlig systemsykdom

• Operasjonstid 1 time og 58 minutter



Medikasjon

Fragmin nullet ut innkomst- og operasjonsdagen uten journalført begrunnelse



PO-skjema natt før dødsfall
På PO for ekstra femoralisblokade

Flyttet til PO kl 01.20
da det ikke var mulig
å smertelindre ham



Tilleggsordinasjoner

Beskrevet som
somnolent av sykepleier, 
etter retur fra PO, 
vanskelig vekkbar

Kl 05. tyngre i pusten.
Funnet død i senga kl 06



Konklusjon

• Pårørendes informasjon åpnet øyne for 
alternative dødsårsaker

• 2 alternative mulige årsaker til dødsfallet

– Lungeemboli som følge av stor kirurgi og samtidig 
seponering av tromboseprofylakse

– Overdosering av smertestillende med 
respirasjonsstans 

• Den siste mest sannsynlig


