Melding om avvik
mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF
Dato:
Innsender

Navn

Tittel

Arbeidssted

Tlf

e-post

Signatur nærmeste leder:
For kommunehelsetjenesten (fyll ut navn på kommune og kryss av for hvor hendelsen fant sted / ble oppdaget)

Navn på kommune

Sykehjem

Legekontor

Ambulanse
-tjeneste

Hjemmetjeneste

Administrativt nivå

Annet

For avdeling/enhet i Helgelandssykehuset HF (fyll ut navn på avdeling/enhet og kryss av for hvor hendelsen fant sted / ble oppdaget)

Navn på avd./enhet

Somatisk
avdeling

Psykiatrisk
avdeling

Laboratorium
/u.s.enhet

Ambulans
e-tjeneste

DMS

DPS

Annet

Beskriv kort avviket

Hva er, etter din oppfatning, årsak til hendelsen?

Er hendelsen også meldt som ”pasienthendelse” til behandlende enhet i kommune eller sykehuset, Helsetilsynet i
fylket, kvalitetsutvalget i sykehuset eller klientutvalget i kommunen?
(sett kryss)
Ja
Nei
Hvis ja, til hvilken
Behandlende enhet Behandlende
Helsetilsynet i
Klientutvalget i Kvalitetsut
enhet?
i kommunen
enhet i
fylket
kommunen
valget i
anonymisert kopi vedleggs(sett
Helgelandssykeh
Helgelands
kryss)
uset HF
sykehuset
HF
Behandling av avviket (for mottaker av skjemaet)

Dato for mottatt melding:
Tilleggsdokumentasjon innhentet
Møte med involvert avdeling / enhet
Resultat av saksbehandling:

(kryss av)
Utarbeide ny
prosedyre

Klargjøring av
eksisterende
prosedyre

Behandling avsluttet
Dato:
Kommentar

Ja
Ja

Utarbeide ny
retningslinje

Signatur (lesbar):

Dato for sendt bekreftelse på mottak:
Nei
Nei

Klargjøring av
eksisterende
retningslinje

Møte mellom
parter

Annet

Vedlegg 2 til avtalens generelle del

Ver 04.01.12

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser
mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF
Avvik
Det vises til avtalens generelle del kap. 12 om avvikshåndtering
Hendelser som avviker fra vedtatte avtaler knyttet til samhandling mellom kommuner og
helseforetaket skal meldes til kommunen ved XX og helseforetaket ved XX
Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet etter omforente regler, samt
kartlegge sårbare områder, forbygge gjentagelser og redusere antall uønskede hendelser.
Innsendte avvik brukes i forbedringsarbeidet, både i forhold til påklaget instans og som
erfaringsoverføring til andre instanser i kommunene og Helgelandssykehuset HF.

Melding om avvik
Hendelser som en medarbeider oppfatter som avvikende fra alle vedtatte avtaler meldes som
en uønsket samhandlingshendelse på følgende måte:
1. Medarbeideren fyller ut skjema (Vedlegg 1 til avtalens generelle del)
”Avviksmelding – uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og
Helgelandssykehuset HF”. Utfylt skjema sendes nærmeste overordnede.
2. Leder gjennomgår meldingen og sender skjema videre via post eller e-post til:
Kommunen ved XX og Helgelandssykehuset ved XX.
3. Kommunen og Helgelandssykehuset registrerer den uønskede samhandlingshendelsen
og sender skjemaet videre til aktuell instans for behandling. Meldingen skal behandles
fortløpende og søkes være ferdigbehandlet i løpet av 4 uker.
Det gis tilbakemelding også til innsender(melder).
4. Ved uenighet tas saken opp i lokal tvisteløsningsnemd.
Berørte avdelinger/enheter må sørge for å involvere ansatte i egen organisasjon slik at
årsaksforhold blir klarlagt, informasjon blir gitt for å forebygge gjentagelse og tiltak blir
iverksatt.
Kommunen og Helgelandssykehuset registrerer meldingene. Oversikt over
samhandlingsavvik presenteres på avtalt tidspunkt for Overordnet samarbeidsorgan og
Dialogkonferanse.
Dersom klage fra pasient eller avviksmelding vedrørende konkret pasientbehandling også
oppfattes som et samhandlingsproblem, skal hendelsen meldes på vanlig måte til
Fylkesmannen, og i tillegg meldes som samhandlingsavvik (se over).

