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Rett blod til rett pasient. 
Oppfølging av avvik fra Helsetilsynet –
hvordan sikre kompetanse i alle ledd?

Norunn Ulvahaug
Fagansvarlig bioingeniør - Blodbanken

Statens Helsetilsyn juni 2017

• «Sykehuset i Vestfold HF har utarbeidet en overordnet 
retningslinje for blodtransfusjon. Ledelsen ved helseforetaket 
har imidlertid ikke fulgt opp at involvert personell etterlever 
retningslinjen og har tilstrekkelig og oppdatert kompetanse i 
blodtransfusjon. Helseforetaket har dermed mangelfull 
kontroll med at rett blod blir gitt til riktig pasient. (S)»
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Hva gjorde vi?

• Blodbanken, kvalitetsenheten og HR jobbet sammen for å lage 
en opplæringspakke med elektronisk dokumentasjon

• Ny overordnet prosedyre med fokus på ansvar ble laget
– Sykehusledelsen
– Avdelingssjef/seksjonsleder
– Den enkelte ansatte
– Blodbanken

• En sengepost var pilot

Opplæringspakke

• Lese prosedyrene for bestilling, henting og transfusjon av 
blodprodukter, samt for transfusjonsreaksjoner

• E-læringsprogram 
• Klasseromsundervisning for å bedre forståelsen av hvorfor 

ting er viktige
• Gjennomføre transfusjon under veiledning av  

fagutviklingssykepleier på avdelingen
• Leder skal godkjenne at den ansatte er kvalifisert

• Informasjon sendt ut i februar 2018
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Oppfølging

• Internrevisjon september 2018
– Intervju av 6 seksjonsledere 
– Intervju av 2 sykepleiere med ulik arbeidserfaring på 2 av 

seksjonene
– Fulgte blodet fra Blodbanken og kontrollerte rutinene ved 

transfusjon på 2 sengeposter og 2 poliklinikker

Resultat

• Samme funn som Helsetilsynet fant i 2017
– Opplæringsprogrammet er ikke implementert
– ID-sikringen gjennomføres ikke etter prosedyre
– Overvåking av pasienten under transfusjon ikke bra nok
– Prosedyrene ble ikke fulgt 

– Det forventes at sykepleiere kan transfundere blod hvis de 
har jobbet andre steder

– Hvordan sikre at alle blir oppdatert på nye/endrede 
prosedyrer?
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Strakstiltak

• Varslet direktør og fagdirektør
• Sender ut prosedyre for transfusjon sammen med 

blodproduktet
• Fremskyndet sluttmøtet –fagdirektør, klinikksjefer, 

avdelingssjefer, seksjonsledere og kvalitetsenheten deltok 

• Tiltak for å lukke avvik skal planlegges i sykehusets 
Hovedkvalitetsutvalget

• Ny stikkprøvebasert revisjon i november

Konklusjon

• Sykehusets toppledelse er nå (endelig!) engasjert
• Lederne i alle nivåer er informert og må ta ansvar
• Ny internrevisjon med dette temaet i 2019


