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Det Grønne Korset 

ved seksjon for Blodgivning, 
Marte Johansson-Kjellerød 

Enhetsleder

Hva er det Grønne korset?

• Verktøy for å ha fokus på forbedringer

• Ansatte medvirker og ansvarlig gjøres i:

• Oppdagelse av uønskede hendelser

• Dokumentasjon av risiko

• Analyse av hendelsen

• Forbedringsarbeid for å unngå at det skjer igjen
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OUS prosedyre fungerte ikke for vår seksjon

Dette sier sykehusets prosedyre om hensikten:

• Hensikten med metoden er å forbedre pasientsikkerheten (vern mot 
unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på 
ytelser) og pasientsikkerhetskulturen (verdier, holdninger, adferd).

Vi laget derfor vår egen prosedyre

Dette sier seksjon for blodgivnings prosedyre om hensikten:

• Forbedre pasientsikkerheten/sikkerheten for blodgivere og sørge for 
et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte med fokus på 
åpenhet, forbedring og forebyggende arbeid.
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Fargekoder for alvorlighetsgrad
OUS

• Rød: betydelig skade 
på pasient/død

• Orange: 
Pasienthendelse med 
konsekvens

• Gul: Nesten hendelse/ 
risiko for 
pasientsikkerhet

• Grønn: Ingen uønsket 
hendelse

Seksjon for blodgivning

• Rød: Skade på pasient eller blodgiver eller ansatt eller 
betydelig skade/stans i IKT/MTU eller lokaler som 
påvirker driften slik at det går ut over blodforsyningen

• Orange: Nesten hendelser med fare for betydelig 
skade på pasient eller blodgiver eller ansatt eller 
mindre skade/stans i IKT/MTU eller lokaler som 
påvirker driften i noen grad

• Gul: Nesten hendelser med fare for skade på pasient 
eller blodgiver eller ansatt eller fare for skade/stans i 
IKT/MTU eller lokaler som potensielt kan påvirke drift 
(men som ikke har påvirket drift i særlig grad)

• Grønn: Ingen uønsket hendelse. Ingen avvik

Når og hvordan gjennomfører vi
• Hver dag på morgenmøtet

• Tar fra 0-5 min

• Alle ansatte på vakt deltar

• Har det vært noen hendelser foregående arbeidsdag? 

• Hva gikk galt eller nesten  galt?

• Hva gjorde vi?

• Hva kunne vi gjort annerledes ?

• Hva er meldt i Achilles (meldesystem for uønskede hendelser)? (ved 
behov avtal avsatt tid for melding i Achilles)
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Hva har vært fordelene med 
implementeringen?

• Alle har mer fokus på forbedring

• Vi lærer av hendelsene

• Mer fokus på å løse systemfeil enn å finne personfeil

• Lettere for leder å behandle i Achilles

• Alle får bidratt i forbedringsarbeidet

Tips til vellykket implementering:

• Ledelsesforankring

• Lag en prosedyre som passer for din arbeidsplass

• Gjennomfør hver dag

• Få med så mange som mulig

• Ikke mist fokus

Lykke til!


