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Styret i Helse Stavanger tar saken til orientering og vedtar vedlagt handlingsplan.   
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Oppsummering  
Hovedkonklusjonen fra revisjonen er at foretakene langt på vei har tilfredsstillende prosesser 
for melding og saksbehandling av uønskede hendelser, men systemverktøyet Synergi og den 
regionale forvaltningen av dette ikke er optimalt.  
 

Fakta  
Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte høsten 2015 en revisjon av retningslinjer og 
prosesser for håndtering av uønskede hendelser gjennom bruk av Synergi. De vurderte også 
hvordan retningslinjer og prosesser fungerer i praksis, samt på hvilken måte avviksmeldinger 
blir brukt til læring. 
Rapporten fra internrevisjonen er samlet for alle foretakene i Helse Vest. 
 
Rapporten konkluderer med fem anbefalinger til hvordan Synergi kan brukes til styring og 
oppfølging: 
 

1. Det pågående nasjonale arbeidet med å forenkle klassifiseringen i Synergi bør følges 
opp i Helse Vest, slik at kategorivalgene i systemverktøyet blir mer hensiktsmessige.  

 
2. Det bør vurderes å gjøre Synergi sin funksjon for risikovurdering obligatorisk for alle 

typer uønskede hendelser. Det bør utarbeides klare kriterier for hvordan risikoen skal 
vurderes. 

  
3. Ledelsen både i helseregionen og i foretaket bør vurdere tiltak for å gjøre linjeledelsen 

bedre i stand til å bruke Synergi som styringsverktøy (rapportuttak, analyser m.m.). 
  

4. RHF-et bør ta initiativ til å etablere regionale samarbeidsfora og regelmessige 
møtepunkt. 

 
5. Regionen bør søke å avklare hva som kan utarbeides av regionale retningslinjer, felles 

mål, felles kvalitetsindikatorer for saksbehandling og felles praksis – for eksempel om 
en skal innføre felles maksimal saksbehandlingstid.  

 
Funn og vurderinger gjort av revisjonen: 
 

a) Foretakene har lokal retningslinjer og prosedyrer for håndtering av uønskede 
hendelser 

b) Retningslinjer og prosedyrer er gjort kjent gjennom skriftlig informasjon på intranett. 
Alle foretakene benytter systemet Synergi for å håndtere uønskede hendelser. 

c) Alle ansatte har ansvar for å melde uønskede hendelser. Nærmeste overordnede er 
ansvarlig for å behandle meldingene. Fordeling av roller og ansvar synes klar. 

d) Mange ansatte opplever saksbehandling i Synergi som så tungvint og tidskrevende at 
det er til hinder for en god håndtering. 
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e) Det er vanskelig å ta ut pålitelige rapporter. Dette er til hinder for å ha oppmerksomhet 
på de alvorligste hendelsene. Det er vanskelig å trekke ut erfaring til læring i foretaket. 

f) Det er ikke sortering etter alvorlighetsgrad i sakene. Risikomatrisen blir i liten grad 
brukt. 

g) Det er ikke dokumentert systematisk evaluering av retningslinjer og prosedyrer. 
Praksis blir vurdert årlig gjennom ledelsens gjennomgang av internkontrollen. Det er 
en tilfredsstillende kultur for å gjennomgå aktuelle saker i fagmøter med tanke på 
læring. 

h) På pasientsikkerhetsområdet er det ikke etablert et formalisert samarbeid mellom 
foretakene om håndtering av uønskede hendelser. På HMS/ ansatt området er det 
opprettet et regionalt HMS-råd. Den regionale eierfunksjonen for systemverktøyet 
Synergi er lite fremtredende. 

i) Det er sannsynligvis en underrapportering av uønskede hendelser, men dette er 
vanskelig å dokumentere. Saksbehandlingstiden er i gjennomsnitt over 60 dager. Det 
kan vurderes tiltak for å redusere denne. Hovedinntrykket er at retningslinjer og 
prosedyrer stort sett blir fulgt både ved melding og saksbehandling av uønskede 
hendelser. 

 
  
 
Organisering av Synergi i Helse Stavanger: 
 
Systemansvaret for Synergi ligger i FFU/ seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet. 
Systemansvarlig har ansvar for retningslinjer, gir brukerstøtte, tar ut rapporter og underviser 
om verktøyet og avvikshåndtering generelt på foretaksnivå. I tillegg har divisjonene 
undervisning og opplæring i Synergi for egne ansatte. Fagsjef for kvalitet og pasientsikkerhet 
er lokal systemeier i Helse Stavanger. På regionalt nivå er Helse Vest IKT teknisk 
systemforvalter med to regionale systemansvarlige, ansatt i Helse Bergen. Fagdirektør i Helse 
Vest er regional systemeier og har delegert oppgaven til seksjonsleder for pasientsikkerhet i 
Helse Bergen. 
 
Hendelsene i Synergi blir delt opp flere sakstyper: Pasientrelaterte saker, hendelser hvor 
ansatte er involvert, IKT relaterte saker, driftsrelaterte saker, saker som omhandler IKT/ 
informasjonssikkerhet, frekvente hendelser og klagesaker (samhandlingssaker). 
 
De alvorligste pasientrelaterte hendelsene blir drøftet i divisjonenes Kvalitetsråd og i 
foretakets Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg i Helse Stavanger. Hendelsesanalyser, som er 
en grundig analyse av hendelser, blir utført i utvalgte saker når det er alvorlig skade på 
pasient, hvor hendelsesforløpet er uklart og som involverer flere enheter. Alvorlige HMS/ 
ansatt saker tas opp i divisjonenes arbeidsmiljøutvalg og i foretakets arbeidsmiljøutvalg. 
 
Synergi er ett av flere system foretaket har for å avdekke uønskede hendelser eller fare for 
svikt. Interne revisjoner, tilsynssaker, Norsk pasientskadeerstatning, klagesaker og 
systematiske journalgjennomganger (GTT) m. fl. gir også nyttig informasjon om svikt i 
behandlingen. Informasjon fra ulike systemer bidrar til å sikre åpenhet og oppmerksomhet 
om kritikkverdige forhold og uønskede hendelser, noe er som er viktig for å ivareta 
pasientsikkerhet. 
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Regionalt samarbeidsforum for Synergi er etablert, men møtefrekvens har vært lav de siste 
årene. Oppmerksomheten til nå har i vesentlig grad vært på bruk av Synergi og mindre på 
generell oppfølging og læring av uønskede hendelser.  
 

Kommentarer  
Helse Stavanger vurderer at Synergi er et noe tungvint verktøy for saksbehandling, men at det 
er enkelt å registrere uønskede hendelser. Likevel fungerer systemet rimelig greit og det blir 
registrert ca. 8000 hendelser årlig.  
Kategoriseringen av uønskede hendelser er vanskelig i Synergi fordi det er svært mange valg 
og valgene er ikke gjensidig ekskluderende. Dette medfører at rapportene på foretaksnivå i 
liten grad gir et riktig bilde av situasjonen og er dermed lite egnet til å trekke ut 
læringspunkter på aggregert nivå. 
 
Helse Stavanger har siden 2011 gjennomført hendelsesanalyser på foretaksnivå. Erfaringen 
med disse omfattende analysene er svært gode både for å få frem fakta, samt sikre læring og 
oppfølging på tvers av enheter og divisjoner. 

Konklusjon  
 
På bakgrunn av internrevisjonen har Helse Stavanger gjort en vurdering av nødvendige tiltak 
for å følge opp anbefalingene i rapporten. Tiltakene blir skissert i vedlagt plan 
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