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Pasientskader målt med Global Trigger Tool – Resultater for Helse Stavanger 2018   

Bakgrunn:  
Pasientsikkerhetsprogrammet (2014–2018) hadde som mål å redusere andelen sykehusopphold med 
pasientskade med 25 % fra 2012 til 2018 målt med metoden Global Trigger Tool (GTT-
undersøkelsen). Denne målsetningen er også en del av oppdragsdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene.  
Siden 2010 har andelen sykehusopphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge 
blitt offentliggjort. Hensikten er å kunne følge utviklingen av skadenivået og hvilke typer skader som 
oppstår. Alle norske helseforetak og fem private sykehus deltar i undersøkelsen.  
I henhold til Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023, vil 
gjennomføring av GTT-undersøkelsen fortsette også etter avviklingen av 
pasientsikkerhetsprogrammet. 
 
Metoden Global Trigger Tool: 
Ved hjelp av metoden Global Trigger Tool (GTT) har alle helseforetak kartlagt pasientskader siden 
2010. Et tilfeldig utvalg sykehusopphold undersøkes ved at GTT-team månedlig går gjennom minimum 
20 pasientjournaler etter en gitt metodikk. GTT benytter følgende definisjon for skade: 
 
”utilsiktet fysisk skade som har oppstått som er resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen 
har bidratt til, som krever ytterligere overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har 
dødelig utgang”. 
 
Identifiserte pasientskader klassifiseres etter alvorlighetsgrad i fem kategorier fra E til I.  

 E er forbigående skade som krevde behandling 
 F er forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold 
 G er langvarig skade eller varig men 
 H er en skade hvor livreddende behandlingstiltak var nødvendig 
 I er skade som bidro til at pasienten døde. 

 
Nasjonale resultater 2018 
I 2018 oppstod det en pasientskade ved 11,9 % av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 13,7 % året 
før. Etter en periode fra 2012 til 2017 med uendret omfang av pasientskader, er dette det laveste 
nivået som har vært målt siden GTT-undersøkelsen ble startet opp i 2010.  
Undersøkelsen skiller ikke på om pasientskaden kunne vært unngått eller ikke, men man regner med 
at rundt halvparten av pasientskadene kunne vært forebygget.  
 
Andelen lettere skader, som var forbigående og som kun krevde behandling, har gått ned i perioden 
2012 til 2018. Forbigående skader som har ført til forlenget sykehusopphold gikk opp til og med 2016 
for så å gå ned fra 2016 til 2018, og var i 2018 nesten nede på samme nivå som i 2012. Det har vært en 
svak nedgang i pasientskader som var langvarig eller ga varig mén og skader som krevde livreddende 
behandling. I samme periode har det vært en statistisk signifikant nedgang i de mest alvorlige skadene, 
dvs. skader som bidro til at pasienten døde.  
Det har med andre ord vært en varierende grad av nedgang i pasientskader av alle alvorlighetsgrader 
fra 2012 til 2018, med unntak av skader som var forbigående, men som krevde forlenget 
sykehusopphold, som økte i omfang frem til 2016 for deretter å avta.  
I 2018 var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelaterte skader, skader knyttet til kirurgi 
og urinveisinfeksjon 
 

Helse Stavanger – resultater 2018 
Gjennomgang av 240 journaler i 2018 avdekket 42 pasientopphold med til sammen 48 skader. Det vil 
si at 17,5 % av de granskede oppholdene hadde minst én skade. Andelen pasientopphold med minst én 
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skade var lav i 2017 (10,4 %) men har gått opp igjen i 2018 og resultater er høyere enn 
landsgjennomsnittet i 2018 (11,9 %). Resultatet for Helse Stavanger er inkludert seks skader som 
oppsto i primærhelsetjenesten eller i annet helseforetak.   
De 240 journalene som ble gransket, var trukket tilfeldig fra 34879 opphold (voksne, somatikk, 
døgnopphold) (0,7%).  
 

 
 

Fig. 1 

 
Fig. 2 

 

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og Helse Vest har satt 2012 som utgangspunkt for 
målsettingen. Til tross for en rekke tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet, viser journalgranskning 
siden 2012 ingen signifikant endring i andel opphold med skade fra 2012 til 2018. Årsaken til dette 
kan være det lave antallet journaler som granskes (240 pr. år), og at uttrekket av journaler er helt 
tilfeldig. 
Skadene som avdekkes gjennom GTT klassifiseres i skadetyper og skadekategorier (alvorlighetsgrad) 
definert av Helsedirektoratet. De hyppigst forekommende skadetypene i perioden 2012-2018 er 
legemiddelrelaterte skader, hendelser knyttet til kirurgi og infeksjoner.    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SUS 15,8 13,3 15,8 15 15,8 10,4 17,5

Norge 13,7 13 13,9 13,7 13,9 13,7 11,9

Mål SUS 2018 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
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Andel opphold med skade målt ved GTT 2012-2018

Stavanger universitetssjukehus 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andel opphold med skade 15,80 % 13,30 % 15,80 % 15 % 15,80 % 10,40 % 17,50 %

Mål 2018 (25 % reduksjon av 2012) 11,90 % 11,90 % 11,90 % 11,90 % 11,90 % 11,90 %

Antall skader totalt 45 40 44 42 40 27 48

Antall skader på SUS 33 34 38 31 35 27 42

Antall skader som krevde behandling (E) 19 17 23 16 18 9 23

Antall skader som forlenget oppholdet (F) 25 21 17 25 21 13 24

Antall langvarig skade (G) 1 1 2 1 0 3 1

Antall Død (I) 0 1 2 0 1 2 0

Antall skader utenfor SUS 12 6 6 11 5 0 6

Antall journaler gransket 240 240 240 240 240 240 240



4 
 

 
Fig. 3 

 

Oppsummering GTT-resultater 2018 Helse Stavanger 

 Andel opphold med skade: 17,5 %. Ikke signifikant endret siden 2012 og et godt stykke fra målet 
om 11,9 %. Nasjonalt resultat for 2018 er 11,9 %.  

 Skader knyttet til legemiddelhåndtering, infeksjoner og kirurgiske komplikasjoner forekommer 
hyppigst. Det samme sees nasjonalt 

 GTT-resultatene for Helse Stavanger viser liten endring fra år til år.  
 Skadeantallet for den enkelte skadetype er lavt og derfor lite egnet for videre analyse. Analyse i 

utvikling vedrørende skadetyper må komme fra andre kilder (eks. infeksjoner). 
 

Føringer for videre arbeid:    

Resultatene publiseres på internett og intranett etter mal fra tidligere år. 
Skader gjennomgås i klinikkvise kvalitetsråd. 
 

 

 

 

Vedlegg: 

Pasientskader i Norge 2018 Målt ved Global trigger Tool (nasjonal rapport) 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/pasientskader-i-norge 

 
 

 

0 2 4 6 8 10 12

Allergisk
Organskade

Postpartum/ obstetrisk skade
Reoperasjon

Trombose/Emboli
Annen kirurgisk komplikasjon

Blødning
Nedre luftveisinfeksjon

Annen infeksjon
Trykksår

Postoperativ sårinfeksjon
Postoperativ blødning/ hematom

Legemiddelrelatert skade
UVI

GTT 2018 - Antall pr. skadetype  (n=48)

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/pasientskader-i-norge

