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HELGELANDSSYKEHUSET HF Tilsyn 2012 - Oversendelse av rapport fra
tilsyn —Varsel om vedtak
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn ved Helgelandssykehuset
HF den 07.05.2012--11.05.2012.
Vedlagt følger direktoratets endelige rapport fra tilsynet.
Rapporten omhandler de avvik som ble avdekket under revisjonen. Avvik fra revisjonen i 2011 er ikke
lukket. Det ble avdekket 4 avvik ved årets revisjon.
DSB gir med dette, med hjemmel i lov av den 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og
elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 6, varsel om vedtak om lukking av avvikene 1 til 3 som er gjengitt i
denne rapporten. Avvikene må være lukket innen den 12. oktober 2012. Eventuelt kan foretaket
oversende en forpliktende handlingsplan som fører frem til at avvikene lukkes. Dersom avvikene lukkes
innenfristen og tilbakemelder dette til DSB, blir det varslede vedtaket ikke fattet.
DSB ber om en tilbakemelding snarest mulig, og senest innen fristens utløp om de tiltak foretaket
iverksetter for å lukke avvikene.
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Svar på rapport fra tilsyn
Dette dokumentet er gjennomgått på ledermøte i Helgelandssykehuset HF 10.10.12.
Vi fikk følgende avvik:
1. Tidligere avvik gitt av DSB blir ikke fulgt opp av sykehusets ledelse til de blir lukket
2. Det kan ikke dokumenteres at det gjennomføres en systematisk opplæring i bruk av
elektromedisinsk utstyr
3. Medisinsk teknisk avdelinger gjennomfører ikke forebyggende vedlikehold på alt
elektromedisinsk utstyr
4. Tegningene over det elektriske anlegget er ikke blitt oppdatert etter endringer og
utvidelser
Disse er tenkt løst ved å:
Avvik 1:
- PR20050 Oppfølging av revisjonsrapport blir fulgt. Dokumentet skal gjennomgås i alle ledermøter i
oktober/november måned. Oppfølging at dokumentet er gjennomgått og at pkt. 6 i PR20050 blir fulgt opp
vil skje ved intern revisjon i desember måned.
o Ansvar gjennomføring: Avd. direktørene og avd. sjefene (oktober/november)
o Ansvar oppfølging/internrevisjon: kvalitetsleder (desember)
Avvik 2:
- Det er avd. leder som har ansvar for at de ansatte får gjennomført systematisk opplæring i bruk av
medisinsk teknisk utstyr, dokumenteringen av dette varierer i for stor grad. Mange bruker deler av
kvalitetsuka på å gjennomføre denne opplæringen og dokumenteringen, men ikke alle.
o Avdelingene har praktisert forskjellige måter å dokumentere på, vi har ei prosedyre som viser
hvordan det skal gjøres i PR16613 Dokumentasjon av opplæring i bruk av elektromedisinsk
utstyr, se vedlegg. Samtlige avdelinger skal fra januar 2013 bruke den og de skal få tilstekkelig
informasjon om denne endringen i god tid.
o I mars gjennomfører vi så en intern revisjon for å se om dette ble gjennomført.
o Ansvar gjennomføring: Avd. lederne (i kvalitetsuka i januar)
o Ansvar oppfølging/internrevisjon: kvalitetsleder (mars)

Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Organisasjonsnummer 983974929
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internettadresse: www.hsyk.no

Helgelandssykehuset
Mo i Rana
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 51 00
Telefaks 75 12 51 06

Helgelandssykehuset
Mosjøen
Postboks 568
8651 Mosjøen
Telefon 75 11 51 00
Telefaks 75 11 51 05

Helgelandssykehuset
Sandnessjøen
Postboks 613
8801 Sandnessjøen
Telefon 75 06 51 00
Telefaks 75 06 51 84
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Avvik 3:
- Enhet Mosjøen: Alt elektromedisinsk utstyr skal være registrert og risikovurdert. Det skal være utarbeidet
en vedlikeholdsplan over alt utstyr som skal ha periodevis vedlikehold.
o Ansvar gjennomføring i Mosjøen; avd. sjef intern service innen 20.12.13.
-

Enhet Mo i Rana: Alt elektromedisinsk utstyr skal være registrert og risikovurdert. Det skal være
utarbeidet en vedlikeholdsplan over alt utstyr som skal ha periodevis vedlikehold.
o Ansvar gjennomføring i Mo i Rana; avd. sjef intern service innen 01.03.13.

-

Enhet Sandnessjøen: For å klare å gjennomføre forebyggende vedlikehold på alt MTU bør en øke fra to til
tre medisinteknikere.
o Ansvar gjennomføring: Avd. sjef intern service (innen 01.05.13)
o Ansvar oppfølging/internrevisjon ved enhetene: kvalitetsleder (mars)

Avvik 4:
- Enhet Mosjøen: Tegninger for ombygde arealer SOMATIKK vil være på plass i Mosjøen innen november
2012. For bygg/områder med manglende dokumentasjon (hovedsaklig enkelte bygg på psykiatri) er det
utarbeidet en rapport fra ÅF-consult som angir et prisestimat for å få gjennomført jobben. (Se vedlegg:
Rapport fase 1-2 HS 12 252.pdf)
o Dokumentasjonsjobben bestilles i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser, og
fremdriftplan fremlegges ved signering av kontrakt
o Ansvar gjennomføring kontrakt: Avd. sjef intern service (oktober/november)
-

Enhet Mo i Rana: Oppdatering av tegninger vil være på plass: 31.12.2012, og fortløpende.
o Enhet Mo i Rana og Mosjøen, intern revisjon gjennomføres i februar måned for å se om det ble
gjennomført
o Ansvar oppfølging/internrevisjon ved enhet Mo i Rana og Mosjøen: kvalitetsleder (februar)

-

Enhet Sandnessjøen: Mangler dokumentasjon på det elektriske anlegget, firmaet ÅF-Consult as utarbeidet
en rapport som inneholder et prisestimat på å få utført jobben. (Se vedlegg: Rapport fase 1-2 HS
12 252.pdf)
o Dokumentasjonsjobben bestilles i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser, og
fremdriftplan fremlegges ved signering av kontrakt
o Ansvar gjennomføring kontrakt: Avd. sjef intern service (oktober/november)
o Ansvar oppfølging/internrevisjon ved enhetene: kvalitetsleder (mars)

Med vennlig hilsen
Sigurd Finne
Kvalitetsleder
Helgelandssykehuset HF
Kopi til:
Knut Gullesen
Venche Abel
Fred A. Mürer
Per Martin Knutsen
Thomas Skonseng
Vedlegg:
- PR20050 Oppfølging av revisjonsrapport.pdf
- PR16613 Dokumentasjon av opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr.pdf
- Rapport fase 1-2 HS 12 252.pdf

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.

Statenslegemiddelverk
NorwegianMedicinesAgency
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RAPPORT FRA TILSYN VED BLODBANKEN, HELGELANDSSYKEHUSET HF
MO I RANA
Det vises til Legemiddelverkets tilsyn med blodbanken, Helgelandssykehuset HF Mo i Rana
26. april 2012. Vedlagt oversendes rapport fra tilsynet.
Vi ber Dem legge merke til fristen for innsendelse av fremdriftsplan for retting av påpekte
avvik.
Vi minner igjen om at rapporten er tilgjengelig for offentligheten.
Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk
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_
irik Harborg
legemiddelinspektør

JørgÅ Huse (e.f.)
seksjonssjef

Vedlegg: Tilsynsrapport med observasjonsliste
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Fylkesmannen i Nordland
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.
Statens legemiddelverk
Postboks 63, Kalbakken, 0901 Oslo
Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo

Tlf.: 22 89 77 00
Fax: 22 89 77 99

www.le emiddelverket.no
ost@le emiddelverket.no

Kto. 7694 05 00903
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Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana, 26.
april 2012
A

GENERELLINFORMASJON

A.1 Blodbankens adresse, inspeksjonsdato, inspektørens navn
A.1.1 Blodbanken
m/adresse

Helgelandssykehuset HF Mo i Rana
Sjøforsgata 36
Postboks 601
8607 Mo i Rana

A.1.2 Dato for tilsynet

26. april 2012

A.1.3 Inspektørens navn

Eirik Harborg

A.2 Kort orientering om gjennomføring av inspeksjonen
A.2.1 Referansedokumenter

Lov av 4. desember 1992 om legemidler
Forskrift av 4. februar 2005 om tapping, testing, prosessering,
oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i
blodgiverregistre (blodforskriften)
Forskrift av 2. november 2004 om tilvirkning og import av
legemidler (tilvirkningsforskriften)

A.2.2 Nøkkelpersonell til
stede ved tilsynet

Navn, stilling
Anne Mellingen, overbioingeniør
Anne Hege Nymo, fagansvarlig bioingeniør
Tone-Merete Vårli, overbioingeniør
Thomas Skonseng, avdelingsdirektør
Sigurd Finne, kvalitetsleder
Asbj ørn Myrvoll, avdelingsleder
Ole Johnny Pettersen, konstituert avdelingssjef
medisinsk område
Renate Reinåmo, bioingeniør

A.2.3 Omfang av tilsynet

Implementering av endringer siden forrige tilsyn. Tapping av blod,
testing, prosessering, oppbevaring, frigivelse av blod og
blodkomponenter til transfusjon og fraksjonering, samt
kvalitetsstyringssystem.

1

2

Tilstede ved åpningsmøtet.
Tilstede under sluttmøtet.
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A.2.4 Forrige tilsyn

•

26. mai 2010 av Eirik Harborg

A.2.5 Endringer siden
forrige tilsyn

Blodbankentok i brukny plasmainnfryser (Lundair LF-12) februar
2011.
Blodbanken har tatt i bruk ny versjon av LabCraft (versjon 6.3).

A.2.6 Planlagte endringer

Ny metode for gelkorttyping av blodgivere og pasienter.
Tre nye blodbankskap.

A.3 Prøveuttak,analyseresultater
Det ble ikke tatt ut prøver under tilsynet.
A.4 Tilbakekallingeri løpet av de siste to år
Blodbankenhar ikke hatt noen tilbakekallinger siden forrige tilsyn.
Siden forrige tilsyn har fem blodgivere informert blodbanken om at de
ble syke (for eksempel influensa) kort tid etter donasjon.

B

OPPSUMMERINGOG KONKLUSJONER

B.1 Inspektørens generelle inntrykk
Inspektørens generelle inntrykk er at virksomheten drives i
overensstemmelse med gjeldende regelverk.
Det virker som om resursene er mer i overensstemmelse med
arbeidsmengden enn den var ved forrige tilsyn. Dette synes blant annet
på vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet som virker å være
forbedret.
Det synes å være god meldekultur for avvik. Inntrykket er at avvikene
behandles seriøst.
B.2 Påviste avvik fra referansedokumenter (med henvisning til referansedokument, jf. A.2.1)
Avvikene er klassifisert som kritiske [K], store [S] eller andre [A].
B.2.1
Kvalitetsstyringssystem

Kvalitetsstyringssystemet sikrer ikke i tilstrekkelig grad at
blodbanken foretar en dokumentert evaluering med konklusjon av
utstyrs (inkludert dataprogrammer) egnethet til dets tiltenkte
formål. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI
punkt 1.1 og 4.1 (observasjon 3). [A]
Vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet er mangelfullt. Dette er
avvik fra blodforskriftens § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1og 5.1
(observasjon 4 og 8). [A]
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3. Implementeringen av kvalitetsstyringssystemet er enkelte ganger
mangelfullt. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI
punkt 1.1 (observasjon 7). [A]
B.2.2 Tilvirkning

Lagring av ikke frigitte erytrocyttkonsentrat og plasma er ikke
tilfredsstillende. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg
VI punkt 6.6.2 (observasjon 5 og 6). [A]

B.2.3 Validering

Systemet for validering sikrer ikke at det utarbeides
valideringsplaner som godkjennes før testingen starter. Dette er
avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1, 1.2.2 og
4.1 (observasjon 1 og 2). [A]

B.3 Anmerkninger
Inspektøren anbefaler virksomheten å vurdere om følgende punkter
kan forbedres:
1. Blodbanken bør vurdere om systemene som skal sikre regelmessig
evaluering av personalets kompetanse er tilstrekkelig. (observasjon
9)
B.4 Oppfølging, tidsfrister
Avvik under punkt B.2 i rapporten må rettes opp.
Store avvik skal vær e lukket innen tre måneder etter mottatt rapport.
Andre avvik skal være lukket innen seks måneder etter mottatt
rapport.
Bedriften gis frist til 28. juni 2012 for å sende inn en fremdriftsplan
som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende
tidsfrister.

Oslo, 23. mai 2012

c.,44t
Eirik Harborg
legemiddelinspektør
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Observasjoner ved tilsyn av Blodbank

Blodbank

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Dato

26. april 2012

Inspektører

Eirik Harborg

Helseforetak

Helgelandssykehuset HF

Leder

Asbjørn Myrvoll

Nummer
1

Observasjon
Mal for valideringsskjema inneholder ikke felt for godkjenning av valideringsplanen.

2

For valideringen av Lundair plasmainnfryser, så forlå det ikke egen valideringsplan.
Denne (beskrivelser av tester og krav til resultater) var en del av
valideringsrapporten.

3

Det foreligger ingen godkjennelse for bruk av LabCraft versjon 6.3 fra blodbanken,
Helgelandssykehuset Mo i Rana.

4

I kvalitetsstyringssystemet så foreligger det for blodbanken ca. 150 dokumenter. Av
disse har 10 overskredet sin gyldighetsdato. Arbeidet med å revidere de fleste av
disse er påstartet.

5

Alt ikke frigitt blod ligger i skuff merket (frigitt) B Rh pos og B Rh neg.

6

Frigitt plasma lagres (fram til pakking) sammen plasma som ennå ikke er frigitt.

7

Sist temperatursensorene i blodbankskapene ble kalibrert/kontrollert mot et sertifisert
termometer var desember 2010. Det opplyses at intern prosedyre krever at dette skal
gjøres en gang per år.

8

Avtale om medisinsk teknisk utstyr mellom teknisk avdeling og blodbanken er
utdatert. Avtalen omhandler frysebad med sprit og batteri til skrivere tilkoblet
termometre.

9

Det opplyses at det ikke foreligger noe system for rekvalifisering av de ansatte.

Enighet om observasjonene ovenfor bekreftes ved signering av dette dokumentet.
Mo i Rana, 26. april 2012

Eirik Harborg
Legemiddelinspektør

vt-,—
Asbj rn Myrvoll
Avdelingsleder

Ole Johnny Pettersen
t. avd. sje

Anne Melling
Overbioingeniør, daglig leder blodbanken
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Seksjon for inspeksjon/
Eirik Harborg

RAPPORT FRA TILSYN VED BLODBANKEN, HELGELANDSSYKEHUSET IIF
MOSJØEN 24. APRIL 2012
Det vises til Legemiddelverkets tilsyn med blodbanken, Helgelandssykehuset HF, Mosjøen24.
april 2012. Vedlagt oversendes rapport fra tilsynet.
Vi ber Dem legge merke til fristen for innsendelse av fremdriftsplan for retting av påpekte
avvik.
Vi minner igjen om at rapporten er tilgjengelig for offentligheten.
Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk

Jørgen Huse (e.f.)
seksjonssjef

Harborg
legemiddelinspektør

Tirik

Vedlegg: Tilsynsrapport med observasjonsliste
Kopi:
Blodbanken, Helgelandssykehuset Mosjøen
Fylkesmannen i Nordland
Statens helsetilsyn
Helsedirektoratet

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.
Statens legemiddelverk
Postboks 63, Kalbakken, 0901 Oslo
Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo

Tlf.: 22 89 77 00
Fax: 22 89 77 99
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Saksnr. 12/03057

Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF Mosjøen, 24.
april 2012
A

GENERELLINFORMASJON

A.1 Blodbankens adresse, inspeksjonsdato, inspektørens navn
A.1.1 Blodbanken
mladresse

Helgelandssykehuset HF Mosjøen
Vefsnveien 25/27
Postboks 568
8651 Mosjøen

A.1.2 Dato for tilsynet

24. april 2012

A.1.3 Inspektørens navn

Eirik Harborg

A.2 Kort orientering om gjennomføring av inspeksjonen
A.2.1 Referansedokumenter

Lov av 4. desember 1992 om legemidler
Forskrift av 4. februar 2005 om tapping, testing, prosessering,
oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i
blodgiverregistre (blodforskriften)
Forskrift av 2. november 2004 om tilvirkning og import av
legemidler (tilvirkningsforskriften)

s2
El

A.2.2 Nøkkelpersonell til
stede ved tilsynet

Navn, stilling
Sissel Lindseth, sjefsbioingeniør
Brit Finne, bioingeniør, leder blodbanken
Venche Abel, avdelingsdirektør

A.2.3 Omfang av tilsynet

Implementering av endringer siden forrige tilsyn. Tapping av blod,
testing, prosessering, oppbevaring, frigivelse av blod og
blodkomponenter til transfusjon og fraksjonering, samt
kvalitetsstyringssystem.

A.2.4 Forrige tilsyn

27. mai 2010 av Eirik Harborg

Tilstede ved åpningsmøtet.
2 Tilstede under sluttmøtet.
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A.2.5 Endringer siden
forrige tilsyn

• Blodbanken har fått ny blodvippe/tappevekt som ble tatt i bruk mai
2011.
Blodbanken har tatt i bruk ny versjon av LabCraft (versjon 6.3).
Blodvippe og —presseoverfører, fra mai 2011, data til LabCraft.
Fra juni 2011 så har Lundair plasmainnfryser overført data til
Lundair logger. Dette medfører at data lagres på en server.
Fra september 2011 så har blodbanksentrifugen overført data til
Heranet. Dette medfører at data lagres på en server.

A.2.6 Planlagte endringer

Ingen planlagte endringer

A.3 Prøveuttak, analyseresultater
Det ble ikke tatt prøver under tilsynet.
A.4 Tilbakekallingeri løpet av de siste to år
Det har vært ingen tilbakekallinger siden forrige tilsyn.
To blodgivere har kontaktet blodbanken og informert om sykdom, for
eksempel influensa, kort tid etter donasjon.

B

OPPSUMMERINGOG KONKLUSJONER

B.1 Inspektørens generelle inntrykk
Inspektørens generelle inntrykk er at virksomheten drives i
overensstemmelse med gjeldende regelverk.
Melding og håndtering av avviks synes å fungere bedre enn på forrige
tilsyn.
Blodbanken er liten og selvstendig med eget kvalitetsstyringssystem.
Dette medfører at blodbanken må bruke relativt sett mye ressurser på
vedlikehold av kvalitetsstyringssystemet. Blodbanken er ikke å jour i
vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet og har heller ikke utført
flere aktiviteter kvalitetsstyringssystemet pålegger.
B.2 Påviste avvik fra referansedokumenter (med henvisning til referansedokument, jf. A.2.1)
Avvikene er klassifisert som kritiske [K], store [S] eller andre [A].
B.2.1
Kvalitetsstyringssystem

1. Dokumentstyringen er mangelfull. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 og 5.3 (observasjon
5 og 6). [S]
?r.
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Implementeringen av kvalitetsstyringssystemet er mangelfullt.
Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 og
2.3 (observasjon 1, 2, 4, 6, og 10). [A]
Vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet er mangelfullt. Dette er
avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1
(observasjon 7 og 8). [A]
B.2.3 Lokaler og utstyr

Dokumentasjon av rengjøring er mangelfull. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 og 5.1 (observasjon
3). [A]

B.2.7 Validering

Dokumentasjon i forbindelse med endringer og valideringer er
mangelfull. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI
punkt 1.1 og 5.1 (observasjon 11, 12, 13 og 14). [A]

B.3 Anmerkninger
Inspektøren anbefaler virksomheten å vurdere om følgende punkter
kan forbedres:
1. Blodbanken bør vurdere om rutinene for testing av hemoglobin i
tilstrekkelig grad sikrer at blodforskriftens krav til hemoglobinnivå
hos blodgivere ivaretas. (observasjon 9)

B.4 Oppfølging,tidsfrister
Avvik under punkt B.2 i rapporten må rettes opp.
Store avvik skal være lukket innen tre månederetter mottatt rapport.
Andre avvik skal være lukket innen seks månederetter mottatt
rapport.
Bedriften gis frist til 22. juni 2012 for å sende inn en fremdriftsplan
som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende
tidsfrister.

Oslo, 16. mai 2012

Harborg
legemiddelinspektør
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Observasjoner ved tilsyn av Blodbank

Blodbank

Helgelandssykehuset Mosjøen

Dato

24. april 2012

Inspektører

Eirik Harborg

Helseforetak

Helgelandssykehuset HF

Leder

Sissel Lindseth

Nummer
1

Observasjon
Fra 19. oktober 2011 fram til 24. april 2012 har det blitt tatt to hemolysetester. Intern
prosedyre krever at det skal tas fire tester per måned. Det opplyses at det ikke har
vært flere utdateringer i perioden.

2

Intern prosedyre sier at temperaturen i blodbankskap skal sjekkes med sertifisert
termometer hver 6 måned. Sist blod bankskap B (hovedlager) ble kontrollert var mars
2011. Resultatene fra det sertifiserte termometeret kontrolleres ikke opp mot
sensorene til blodbankskapene og det foreligger ingen krav til forskjellen
(differansen) mellom sensorene til blodbankskapene og det sertifiserte termometeret.

3

I januar 2012 ble det dokumentert vask av gulv i produksjonsrommet 15 ganger.
Tilsvarende tall for februar og mars 2012 var 10 og 12 ganger. Det skal vaskes hver
hverdag.

4

Lundair plasmainnfryser ble revalidert februar 2011. Intern prosedyre krever at den
skal testes (innfrysingskurve) hvert år. Ingen testing er utført etter februar 2011.

5

Gammel versjon av prosedyre PR15449 var i tariffolden. Ny versjon av prosedyren
var godkjent 20. april 2012. Utskrift som skulle henges opp var ikke tatt ut.

6

På utskrift av prosedyre PR14497 i tariffolden var det skrevet inn enkelt kommentarer
uten dato og en kommentar datert 4. mars 2011. Intern prosedyre krever at
kommentarer skal dateres og prosedyren oppdateres snarest mulig.

7

I blodbankens kvalitetshåndbok foreligger det 154 dokumenter. Av disse står 31 på
en liste over dokumenter med overskredet gyldighet/revisjonsdato. I tillegg benyttes
prosedyre PR4855 som ble godkjent 4. juli 2006. Prosedyrer har en generell gyldighet
på 2 år.

8

Prosedyre PR14568 (framstilling av prosedyrer) er ikke oppdatert.

9

Hemoglobin måles vanligvis etter at blodgiver har donert blod. Hvis blodgiveren har
ligget under kravene til hemoglobinnivå eller hatt en nedadgående tendens, tas testen
før blodgiveren tappes. Det foreligger ikke statistikk på hvor mange som blir tappet
som har hemoglobinnivå under kravet.

10

I "Rapportbok" dokumenteres lesing av vesentlig informasjon. Denne signeres ikke
konsekvent av alle relevante medarbeidere.

Statenslegemiddelverk 0
11

Norwegian Medicines Agency
For ny blodvippe (Optimix Plus) så foreligger det ikke skjema for "validering av
endring" (endringskontrollskjema). Valideringsplanen er signert med ikke datert. Mal
for valideringsplan inneholder ikke felt for datering ved godkjennelse av
valideringsplanen.

12

Valideringsplanen for overføring av data fra presser til LabCraft er ikke signert.

13

Det foreligger ingen skjema for "validering av endring" for overføring av data fra
Lundair plasmainnfryser til Lundair logger, samt fra blodposesentrifuge til Heranet.

14

Ny versjon av LabCraft (6.3) er validert av Helse Nord RHF. Verken endringen (for
eksempel på skjema for "validering av endring") eller valideringen er godkjent av
blodbanken, Helgelandssykehuset Mosjøen.

Enighet om observasjonene ovenfor bekreftes ved signering av dette dokumentet.
Mosjøen, 24. april 2012

Eirik Harborg
legemiddelinspektør

),1414,14,1(lbtIL
avdelingsdirektør

Sissel Lindseth
sjefbioingeniør

Brit Finne
Overbioingeniør, blodbank
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HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Blodbanken Mosjøen

Statens legemiddelverks tilsyn ved Blodbanken, Helgelandssykehuset Mosjøen, 24. april 2012
Rapport mottatt 22. mai 2012 Framdriftsplan sendt 15. juni 2012

Lukking av avvik
B.2.1 Kvalitetsstyringssystem

Observasjon

Korrigering av avvik

1. Dokumentstyringen er mangelfull. Dette er
avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg
VI punkt 1.1 og 5.3. [S]

1. obs. 5: Gml versjon av pr15449 selv om
ny versjon var godkjent
obs 6: Udaterte og usignerte kommentarer
på pr14497

1. obs. 5 og 6: Den nye versjonen av 15449 ble
distribuert 24.4.12. Pr14497 ble oppdatert
18.6.12 (vedlegg 1). Rutiner vedr. dokumentstyring er skjerpet inn og skal følge pr20115
(vedl 2) og 14568 (vedl 3)

2. Implementeringen av kvalitetsstyringssystemet er mangelfullt. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt
1.1. [A]

2. obs. 1: Ikke nok mange hemolysetester

2. obs. 1: Alternativ metode for hemolysekontroll av SAG-blod til bruk i perioder med
lav utdateringsfrekvens, se vedlagt notat
samt kopi av e-post, (vedl 4a og 4b).
obs. 2: Temperaturkontroll utført 12.06.12
(vedl 5).
obs. 4: Revalidering utført 13.09.12 (vedl 6).

obs. 2: Ikke sjekket temperatur i blodbankskap B hver 6. mnd
obs. 4: Ikke utført revalidering av plasmainnfryser siste år
obs. 6: Udaterte og usignerte kommentarer på pr14497
obs. 10: Ikke alle medarbeidere har
signert for lesing av informasjon
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obs. 6: Se pkt. 1.
obs. 10: Innskjerping av rutiner og ekstra
påminnelse til den av medarbeiderne som
oftest har unnlatt å signere. Kontroll av
Rapportbok viser forbedring.

HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Blodbanken Mosjøen

3. Vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet
Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf.
vedlegg VI punkt 1.1 og 5.1. [A]

3.

obs. 7: 31 av 154 dokumenter har
overskredet revisjonsdato/gyldighet på 2
år, pr 4855 er fra 2006

obs. 8: Pr 14568 er ikke oppdatert.

3. Generelt: Arbeidet med vedlikehold av
kvalitetsstyringssystemet har høsten 2012
vært høyere prioritert enn tidligere ved at
fagansvarlig ved blodbanken har fått mer tid
avsatt til oppgavene.
obs. 7: Status pr 03.12.12: 2 av 176
dokumenter har passert revisjonsdato. Disse
2 dokumentene er p.t under arbeid.
Posedyre pr4588 Håndhygiene gjelder for
hele sykehuset og er p.t under revisjon hos
foretakets hygienesykepleier.
obs. 8: Ny versjon av pr14568 (vedl 3).

B.2.3 Lokaler og utstyr

Observasjon

Korrigering av avvik

4. Dokumentasjon av rengjøring er
mangelfull. Dette er avvik fra
blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt
1.1 og 5. [A]

4. obs. 3: Ikke dokumentert vask av golv i
produksjonsrom hver hverdag i jan-mars
2012.

4. Nytt skjema sj5022 for dokumentasjon av
golvvask 01.10.12 der alle rommene er
samlet på ett skjema (vedl 7). Skjema for
perioden 01.10 – 02.12.12 vedlagt (vedl 8).
Helg- og helligdager vil heretter markeres for
å forenkle bruken
.

B.2.7 Validering

Observasjon

Korrigering av avvik

5. Dokumentasjon i forbindelse med
endringer og valideringer er mangelfull.
Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf.
vedlegg VI punkt 1.1 og 5.1. [A]

5.
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5. Valideringsplan sj1360 revidert med nytt felt
for dato (vedl 9).
obs. 11: Validering av endring for ny
obs. 11: Valideringsplan Optimix (vedl 10a,
blodvippe er ikke dokumentert tilstrekkelig
10b)
obs. 12: Valideringsplan for overføring av
obs. 12: Valideringsplan Optipress og
data fra presser til LabCraft er ikke signert.
Optilink (vedl 11)

HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Blodbanken Mosjøen

B.3 Anmerkninger

obs. 13: Foreligger ikke skjema Validering
av endring for overføring av data fra
Lundair plasmainnfryser eller fra
sentrifuge til Heranet.

obs. 13: Valideringsplan Lundair Logger
(vedl 12) og val.plan Heranet (vedl 13)

obs. 14: Validering og validering av
endring av ny versjon av LabCraft 6.3 er
ikke godkjent av blodbanken

obs. 14: Godkjent valideringsplan ny versjon
av LabCraft 6.3 (vedl 14)

Observasjon

Korrigering av avvik

1. obs. 9: Hb måles etter blodgivning. Hvis
lav eller nedadgående Hb-nivå måles på
forhånd. Mangler statistikk på hvor mange
givere som blir tappet som har Hb-nivå
under kravet.

1. obs. 9: Blodbanken har i en egeninspeksjon
utarbeidet risikoberegning basert på statistikk over givere med lav Hb ved tapping
(vedl 15).

Inspektørene anbefaler virksomheten å
vurdere om følgende punkter kan forbedres:
1. Blodbanken bør vurdere om rutinene for
testing av hemoglobin i tilstrekkelig grad
sikrer at blodforskriftens krav til
hemoglobinnivå hos blodgivere ivaretas.
(observasjon 9)
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Saksnr. 12/03060

Rapport fra tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen 25.
april 2012
A

GENERELLINFORMASJON

A.1 Blodbankens adresse, inspeksjonsdato, inspektørens navn
A.1.1 Blodbanken
m/adresse

Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen
Prestmarksveien 1
Postboks 613
8801 Sandnessjøen

A.1.2 Dato for tilsynet

25. april 2012

A.1.3 Inspektørens navn

Eirik Harborg

A.2 Kort orientering om gjennomføring av inspeksjonen
A.2.1 Referansedokumenter

Lov av 4. desember 1992 om legemidler
Forskrift av 4. februar 2005 om tapping, testing, prosessering,
oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i
blodgiverregistre (blodforskriften)
Forskrift av 2. november 2004 om tilvirkning og import av
legemidler (tilvirkningsforskriften)

A.2.2 Nøkkelpersonell til
stede ved tilsynet

Navn, stilling
Knut Gullesen, avdelingsdirektør
Dag Stefansen, avdelingssjef medisinsk område
Mette Knutsen, bioingeniør, fagansvar blodbank
Mohamed Ziedoy, leder for blodbanken
Torhild Aleksandersen, sjef bioingeniør
lab/blodbank

A.2.3 Omfang av tilsynet

Implementering av endringer siden forrige tilsyn. Tapping av blod,
testing, prosessering, oppbevaring, frigivelse av blod og
blodkomponenter til transfusjon og fraksjonering, samt
kvalitetsstyringssystem.

A.2.4 Forrige tilsyn

19. mai 2010 av Eirik Harborg
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A.2.5 Endringer siden
forrige tilsyn

• Blodbanken har tatt i bruk ny versjon av LabCraft (versjon 6.3).
• Blodbanken har installert og tatt i bruk Elprolog temperatur
overvåkningssystem
Blodbanken har tatt i bruk en ny versjon av DocMap.
Blodbanken har fått nytt blodbankskap.
Blodbanken har fått nytt sertifisert termometer.

A.2.6 Planlagte endringer

• Blodbanken skal få et nytt blodbankskap.
Ny kvalitetsansvarlig ved blodbanken.

•

A.3 Prøveuttak, analyseresultater

Det ble ikke tatt ut prøver under tilsynet.
A.4 Tilbakekallinger i løpet av de siste to år

Blodbanken har hatt to tilbakekallinger siden forrige tilsyn.
tn blodgiver har kontaktet blodbanken og informert om sykdom, for
eksempel influensa, kort tid etter donasjon.

B

OPPSUMMERING OG KONICLUSJONER

B.1 Inspektørens generelle inntrykk

Inspektørens generelle inntrykk er at virksomheten drives i
overensstemmelse med gjeldende regelverk.
Blodbanken er liten og selvstendig med eget kvalitetsstyringssystem.
Dette medfører at blodbanken må bruke relativt sett mye ressurser på
vedlikehold av kvalitetsstyringssystemet. Vedlikeholdet av
kvalitetsstyringssystemet og oppfølgning av avvik synes å ha bedret
seg siden forrige tilsyn.
Blodbanken kan forbedre rutinene for utarbeidelse av dokumentasjon i
forbindelse med endringer og valideringer.
(med henvisning til referansedokument, jf. A.2.1)
Avvikene er klassifisert som kritiske [K], store [S] eller andre [A].

B.2 Påviste avvik fra referansedokumenter

B.2.1
Kvalitetsstyringssystem

Vedlikeholdet av kvalitetsstyringssystemet er mangelfullt. Dette er
avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 og 5.3
(observasjon 5 og 7). [A]

B.2.2 Personell

Dokumentasjon av opplæring er ikke konsekvent i henhold til egne
krav. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt
1.1 og 2.3 (observasjon 6). [A]
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B.2.3 Dokumentasjon

Dokumentasjon av daglige arbeidsoppgaver er mangelfull. Dette er
avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI punkt 1.1 og 5.1
(observasjon 8). [A]

B.2.4 Validering

Dokumentasjon i forbindelse med endringer og valideringer er
mangelfull. Dette er avvik fra blodforskriften § 2-4, jf. vedlegg VI
punkt 1.1 og 5.1 (observasjon 1, 2, og 3). [S]

B.3 Anmerkninger
Inspektøren anbefaler virksomheten å vurdere om følgende punkter
kan forbedres:
1. Blodbanken bør sørge for at referatet fra ledelsens gjennomgang
klart viser resultatene av en overordnet evaluering av blodbankens
kvalitetsstyringssystem og blodbankens drift (inklusivt eventuelle
tiltak som skal iverksettes). (observasjon 4)

B.4 Oppfølging,tidsfrister
Avvik under punkt B.2 i rapporten må rettes opp.
Store avvik skal være lukket innen tre månederetter mottatt rapport.
Andre avvik skal være lukket innen seks månederetter mottatt
rapport.
Bedriften gis frist til 27. juni 2012 for å sende inn en fremdriftsplan
som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende
tidsfrister.

Oslo, 22. mai 2012

•

Eirik Harborg
legemiddelinspektør
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Observasjoner ved tilsyn av Blodbank

Blodbank

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Dato

25. april 2012

Inspektører

Eirik Harborg

Helseforetak

Helgelandssykehuset HF

Leder

Mohamed Ziedoy
kfi3

Nummer
1

Observasjon
For valideringen av Elprolog temperatur overvåkningssystem så var
valideringsplanen signert 10. januar 2012. Testingen var fullført 5. januar 2012.
Testene som skulle utføres var beskrevet i valideringsrapporten. Dato for
godkjennelse av valideringsrapporten var ikke oppgitt.

2

Signert versjon av valideringsplanen og valideringsrapport for nytt blodbankskap
kunne ikke fremlegges.

3

Det kunne ikke legges frem noen valideringsplan, —rapport,eller endringsskjema for
ny versjon av LabCraft (versjon 6.3). Det opplyses at det ikke foreligger noen
godkjennelse av versjon 6.3 av LabCraft fra blodbanken, Helgelandssykehuset
Sandnessjøen. Helse Nord RHF har validert systemet.

4

Referat fra ledelsens gjennomgang av blodbanken inkluderer ikke en overordnet
evaluering av kvalitetsstyringssystemet og blodbankens drift.

5

Enkelt dokumenter i kvalitetsstyringssystemet har overskredet sin gyldighetsdato.
Blant disse er PR16037, PR16101, og PR16116.

6

Opplæringsskjema for nyansatte var mangelfullt utfylt. Det manglet blant annet
avsluttende signatur fra den opplærte.

7

Det opplyses at ny metode for dokumentasjon av opplæring i nye og reviderte
prosedyrer ikke er beskrevet i kvalitetsstyringssystemet.

8

Skjema for dokumentasjon av daglig arbeidsoppgaver ved blodbanken fylles ikke ut
konsekvent. Sist gang det var fylt ut var 19. april 2012.

Enighet om observasjonene ovenfor bekreftes ved signering av dette dokumentet.
Sandnessjøen, 25. apri12012

Eirik Harborg
Legemiddelinspektør

Knut Gullesen
Avdelingsdirekt

Mohamed Ziedoy
Overbioingeniør, leder for blodbanken
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TELE: 750 65217

•

75065226

FAKS: 750 65175
E-POST:
Mohamed.ziedoy@helgelandssykehuset.no

SANDNESSJØEN,
BLODBANKEN

Side 1 av 5
Statens Legemiddelverk
VI legemiddelinspektør Eirik Harborg
V/Fungerende avdelingsdirektør Jørgen Huse

Sven Oftedals vei 6, 0950 Oslo

Deres ref.:

Vår ref.:

Arkivnr.:

StedIDato:

Saksbehandler

12/03060-3

240812

240812

S.sjøen,24.08.2012

Mohamed Ziedoy

Fremdriftsplan om planlagt tiltak vedrørende tilsynsrapport av 22.05.2012
fra tilsynet(25.04.2012) ved blodbanken, Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Statens legemiddelverks rapport datert 22.05.12 (deres referanse 12/03601-03 ) fra
tilsynet ved blodbanken, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, ble mottatt av
blodbanken 03.06.2012.
Tiltakk på noen av observasjonene var satt i gang umiddelbart etter tilsynet på basis av
foreløpig rapport lagt fram under avsluttende møtet den 25.04.12. Disse vil bli bemerket
under den enkelte observasjonen. Resultatet av tilsynet var fremlagt og diskutert på
avdelingsmøte hvor alle som utfører blodbank var involvert, den 07.05. 12(velegg 1).
Etter et møte mellom daglig leder for blodbanken, Mohamed Ziedoy, og konstituert
ansvarlig for kvalitetssikring i blodbanken, Mette Knutsen (070612) og på basis av
innspil fra avdelingsmøtet(070512) var en tiltaks- og fremdriftsplan satt opp. Pga ferie
awikling planen var ikke ferdig skrevet og sendt før 24.0812. Følgende fremtidsplan
(som viser tiltak som er planlagt eller utført) satt opp:
1. Vedrørende punkt B.2.1 i rapporten som omhandler
Kvalitetsstyringssystem, punkt 1,
"Vedlikeholdet av kvalitetssyringssystem er mangelfull. Dette er avvik fra
blodforskriften §2-4 jf Vedlegg VI punkt 1.1 og 5.3(observasjon5 og 7) [Al"
Følgende framdriftsplan og tiltak er planlagt:
Så snarest mulig og senest innen 03.12.12 følgende prosedyrer oppdateres:
PR 16037, PR16101 og PR 16116(observasjon 5). Ansvarlig for dette er
Mohamed Ziedoy. DocMap prosedyrene gjennomgås med henblikk på
oppdatering innen 030612 og i henhold til prosedyren om kvalitetsstyring og
dokumentstyring PR 16023. Ansvarlig for dette er Mohamed Ziedoy og Mette
Knutsen.
Varsling og lest prosedyren i DoclVlap inkluderes i Prosedyre om
kvalitetsstyring og dokumentstyring PR 16023 innen 030612(observasjon 7).
Ansvarlig for dette er Mohamed Ziedoy. Informasjon og opplæring om dette
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var gitt i avdelingsmøtet den 070512. Prosedyren var oppdatert 060612 og
dette tiltak er gjennomført.

Vedrørende punkt 8.2.2 i rapporten som omhandler personell punkt 2,
"Dokumentasjon av opplæring er ikke konsekvent i henhold til egne krav
. Dette er avvik fra blodforskriften §2-4, jf. Vedlegg VI punkt 1.1 og 2.3
(observasjon 6). [A]"
Opplæringsskjema for nyansatt manglede avsluttende signatur.

Tiltakk angående dette var umiddelbart foretatt. Avsluttende signatur og
Kontroll av opplæringsskjema for gjeldende ansatt var foretatt samme dag
som tilsynet 25.04.12. se vedlegg 2.
Temaet var tatt opp i avdelingsmøte den 07.05.12
Kontroll og oppdatering av opplæringsskjema for ansatte foretas innen
03.12.12. Ansvarlig for dette er Mohamed Ziedoy.

Vedrørende punkt 8.2.3 i rapporten som omhandler dokumentasjon
Punkt 2
3" Dokumentasjon av daglige arbeidsoppgaver er mangelfull. Dette er awik fra
blodforskriften §2-4, jf. Vedlegg VI punkt 1.1 og 5.1 (observasjon 8). [AI"

Dette punkt var tatt opp i avdelingsmøte 07.05.12 og alle blodbankansatte
var gjort oppmerksom på viktigheten av dokumentasjon av arbeidet som
utføres. Det sendes herved kopier av de siste utfylte skjemaer av daglige
arbeidsoppgaver. Vedlegg 3. Dette blir tatt opp igjen ved lukning av awiket
innen 031212 som en del av gjennomført tiltaksevaluering.

Vedrørende punkt 8.2.4 i rapporten som omhandler validering, Punkt 4
4 Dokumentasjon i forbindelse med endringer og valideringer er mangelfull.
Dette er avvik fra blodforskriften §2-4, jf. Vedlegg VI punkt 1. 1 og 5. 1
(observasjon 1, 2 og 3). " [SI"
Dette er en stor avvik som må lukkes innen 03.09.12
1. Valideringsrapporten av Elprolog temperatur overvåkingssystem
gjennomgås og rettelse som spesifiserte i observasjon 1 foretas innen
03.09.12. Ansvarlig for dette er Mohamed Ziedoy.
2. Valideringsplanen og valideringsrapport forelå under tilsynet, men var ikke
signert av de som utførte valideringen. Dette rettes opp innen 03.09.12.
Ansvarlig for dette er Mohamed Ziedoy.
3. Det fremskaffes valideringsrapporter fra Helsenord RHF for
Labcraft(versjon 6.3). Det foretas lokalt stikkprøve kontroller innen
03.09.12. Ansvarlig for dette er Mohamed Ziedoy.
4. Det foretas validering av ny blodbankskap(etter planen innen utgangen
september 2012) i henhold til våre prosedyrer og med de anbefalinger som
var fremmet fra inspektøren under tilsynet av 25.04.12.
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Vedrørende Punkt 8.3 anmerkninger
1. Blodbanken bør sørge for at referatet 'ra ledelsens gjennomgang klart
viser resultatene aven overordnet evaluering av blodbankens
kvalitetssystem og blodbankens drift(inklusivt eventuelle tiltak som skal
iverksettes. (observasjon 4).
Det utarbeids en prosedyre som omhandler ledelsens gjennomgang av
blodbanken med tilhørende evalueringsskjema, korrigerende tiltak og
oppsummering med dokumentasjon innen 031212. Ansvarlig for dette er
Mohamed Ziedoy.

Det foretas en vurdering av iverksatt tiltak innen 031212 og deretter sendes
en slutt rapport, som inkluderer overnevnte punkter, tillegemiddelverket
03.12.12.
L1
Leder for blodbanken Mohamed Ziedoy
I {
Ansvarlig for kvalitetssikring Metter Knutsen
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BLODBANKEN, HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - AVSLUTTER
TILSYNET
Vi viser til Deres brev datert 8. oktober 2012 med redegjørelse for gjennomførte tiltak på
bakgrunn av vårt tilsyn ved blodbanken, Helgelandssykehuset HF Sandnessjøen 25. april 2012.
Legemiddelverket har følgende bemerkninger:
• Legemiddelverket fmner det akseptabelt at systemet for godkjennelse av prosedyrer med
elektronisk signatur i elektroniske dokumentstyringsprogrammer (gitt at dette systemet er
tilfredsstillende) også kan benyttes til godkjennelse av valideringsplaner og —rapporter.
Legemiddelverket har gjennomgått den innsendte dokumentasjonen og anser oppfølgningen av
tilsynet som tilfredsstillende. Legemiddelverket avslutter med dette tilsynet.

Vennlig hilsen
Statens legemiddelverk

Eirik Harborg
legemiddelinspektør

Jørgen Huse (e.f.)
seksjonssjef

Kopi:
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Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
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Brev stiles til Statens legerniddelverk. Vennligst oppgi vår referanse.
Statens legemiddelverk
Postboks 63, Kalbakken, 0901 Oslo
Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo

Tlf.: 22 89 77 00
Fax: 22 89 77 99

www.le emiddelverket.no
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Oversender rapport etter gjennomført tilsyn med
blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF
Statenshelsetilsynoversenderhervedendeligrapportetter gjennomførttilsyn i henholdtil
blodforskriften.Rapportener offentligog blir lagt ut på www.helsetils et.no.
Vi har gjennomgåttog vurdertkommentarertil foreløpigrapport og gjort noen endringeri
tilsynsrapporten.
Det ble avdekketto avvikunder tilsynet.Somavtalt i sluttmøtet,ber vi om at Helgelandssykehuset
HF
utarbeideren handlingsplanfor hvordanavvikeneskal rettes. Planensom skal sendesStatens
helsetilsyninnen20. desember2012, skal inneholde:
Hvilketiltak som skal gjennomføres
Hvordanog når tiltakeneskal gjennomføres
Hvordandet skal dokumenteresat tiltakeneer gjennomført
Hvemi helseforetaketsom har ansvarfor at tiltakenegjennomføres
Hvemi helseforetaketsom skal følge opp og evaluereom iverksattetiltak fungereri praksisog
har gitt ønsketeffekt.Frist for evalueringer 1. mars 2013
Etter at helseforetakethar fulgt opp og evaluertiverksattetiltak, vil vi vurdereom tilsynetkan avsluttes.
Me hilsen

Thorbjøg . 1?Lr)/orderigen
seniorrådgi er

]
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Rapport etter tilsyn med blodbankvirksomheten
ved
Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HFs adresse:
8607 Mo i Rana
Tilsynsvarsel sendt:

18. juni 2012
Kontaktperson i virksomheten:

Kvalitetsleder Sigurd Finne

Sammendrag
Statens helsetilsyn har i henhold til blodforskriften gjennomført tilsyn med
blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF.
Tilsynet har hatt fokus på kritiske trinn i følgende prosesser:
identitetssikring av blodgiver, blod og blodkomponenter og blodmottaker
hindring av smitteoverføring ved blodoverføring
sikring av forlikelig blod
temperaturovervåking av blod og blodkomponenter
Dette er undersøkt ved hjelp av egenrapportskjema, dokumentgransking og tilsynsbesøk med
stikkprøver av blodbankvirksomheten i Sandnessjøen og Mo i Rana.
Det ble avdekket to avvik innen de reviderte områdene:
Avvik 1: Helgelandssykehuset HF sørger ikke for nødvendig oppfølging av om involvert

personell har nødvendig kompetanse ved vurdering og godkjenning av blodgivere ved
sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana.
Avvik 2: Helgelandssykehuset HF sørger ikke for nødvendig oppfølging av kommunikasjon

og samhandling mellom blodbankene og de kliniske avdelingene i Sandnessjøen og Mo i
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF.
Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten Statens helsetilsyn
gjennomfører i henhold tilforskrift av 4.februar 2005 med endringer fra 1.januar 2007 om
tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og
blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften).
Formålet med tilsynet er å vurdere om helseforetaket ivaretar utvalgte krav i lovgivningen
gjennom sin internkontroll (sitt kvalitetsstyringssystem). Dette for å sikre et høyt
beskyttelsesnivå for blodmottakere og blodgivere. Tilsynet omfatter undersøkelse av:
hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
lovgivningen innenfor de temaene tilsynet omfatter
om tiltakene gjennomføres og følges opp i praksis, og om nødvendig korrigeres
om tiltakene fører til endring av praksis og er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen
overholdes
Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Helgelandssykehuset HF har blodbankvirksomhet ved sykehusene i Mosjøen, Sandnessjøen
og Mo i Rana. Blodbankvirksomheten er organisert under tre avdelingsdirektører:
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3. Gjennomføring
Følgende tilsynsaktiviteter er gjennomført:
varsel om tilsyn og egenrapportsskjema ble sendt 18. juni 2012
gransking av dokumenter (fra alle de tre blodbankene)
stikkprover av blodbankvirksomheten i Sandnessjøen og Mo i Rana 16. oktober
2012. I forbindelse med stikkprøvene snakket tilsynslaget med ledere og medarbeidere
i blodbankene
sluttmøte ble holdt i Mo i Rana 18. oktober 2012
Oversikt over dokumenter som virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet, er gitt i
denne rapportens kapittel 8, Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet
Statens helsetilsyn har undersøkt om helseforetaket har et internkontrollsystem
(kvalitetsstyringssystem) som følges opp i praksis slik at kritiske trinn knyttet til følgende
faglige oppgaver blir utført i tråd med myndighetskravene:
identitetssikring av blodgiver, blod og blodkomponenter og blodmottaker
hindring av smitteoverføring ved blodoverføring
sikring av forlikelig blod
temperaturovervåking av blod og blodkomponenter
Vi har vurdert hvordan ledelsen følger opp disse viktige prosessene, med vekt på:
planlegging, organisering og styring
personal- og kompetansestyring
retningslinjer, prosedyrer, registreringer, sporbarhet
avvikssystemer og meldeordninger
ledelsens gjennomgang og oppfølging av faglige driftsresultater inkludert interne
revisjoner og andre egeninspeksjoner

5. Funn
Avvik 1: Helgelandssykehuset HF sørger ikke for nødvendig oppfølging av om involvert
personell har nødvendig kompetanse ved vurdering og godkjenning av blodgivere ved
sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana.
Avvik fra følgende myndighetskrav:
Blodforskriften §§ 2-3, 2-4 og 3-8, vedlegg VI
Avviket bygger på følgende:
I henhold til prosedyren Intervju av givere og klarering til tapping er fullmakt for
medisinsk vurdering og godkjenning av blodgivere ved blodbanken i Sandnessjøen
delegert fra medisinskfaglig ansvarlig (kontaktlege) til leder for blodbanken. Leder for
blodbanIcenutfører delvis oppgaven selv, men har også delegert fullmakten videre til
fagbioingeniør. Det er ikke dokumentert hvordan fullmaktene er fulgt opp.
Helseforetaket har en avtale med Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN HF)
om samarbeid innen fagområdet transfusjonsmedisin. Avtalen inkluderer rådgiving fra
spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin. Den enkelte bioingeniør tar kontakt
etter behov uten at helseforetaket følger opp om denne praksisen er tilfredsstillende.
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I henhold til avtalen med UNN HF skal personell fra Helgelandssykehuset hospitere
ved blodbanken i Tromsø hvert andre år. Dette har ikke funnet sted de siste to årene. I
samme tidsperiode har helseforetaket heller ikke benyttet seg av muligheten til å få
besøk av spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin fra UNN HF.
Prosedyrene for vurdering og godkjenning av blodgivere er utarbeidet og godkjent uten
at spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin eller annen lege (kontaktlege) har
vært involvert i utarbeidelsen av prosedyrene.
Det er etablert prosedyrer for grunnopplæring av ansatte, men det er ikke dokumentert
hvordan evaluering og oppfølging av personalets kompetanse i vurdering og
godkjenning av blodgivere blir ivaretatt.
Helseforetakets medisinske direktør har i henhold til utfylte egenrapportskjema det
overordnede ansvaret for alle blodbankene uten at det fremkommer av blodbankens
kvalitetsstyringssystem hva dette ansvaret innebærer i praksis.
Det overordnede medisinske ansvaret for blodbankvirksomheten ved sykehuset i Mo i
Rana er plassert hos avdelingssjefen, men det fremkommer ikke av blodbankens
kvalitetsstyringssystem hva dette ansvaret innebærer i praksis.
Det er i liten grad dokumentert at ledelsen har fulgt opp at etablerte prosedyrer for
vurdering og godkjerming av blodgivere fungerer og etterleves. Det fremgår ikke i de
to siste årenes rapporter fra interne revisjoner og egeninspeksjoner om det er tatt
stikkprøver av vurdering og godkjenning av blodgivere.
Kommentar:

Vurdering og godkjenning av blodgivere er et sentralt trinn i transfusjonskjeden for å hindre
at blodgivningen er til skade for blodgiveren og at blodproduktene kan medføre risiko for
pasientene.
For enhver tapping av blod eller blodkomponenter skal det gjennomføres en medisinsk
vurdering av blodgiveren, inkludert et intervju. Undersøkelsen skal utføres av
kvalifisert helsepersonell. Blodforskriften § 3-8
...Dette skal gjøres av en kvalifisert person som har fått opplæring i å bruke disse
retningslinjene, og som arbeider under supervisjon av en spesialist i immunologi og
transfusjonsmedisin. Veileder for transfusjonstjenesten 6. utgave, kapittel 2 Utvelgelse
av blodgivere, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
Avvik 2: Helgelandssykehuset HF sørger ikke for nødvendig oppfølging av kommunikasjon

og samhandling mellom blodbankene og de kliniske avdelingene i Sandnessjøen og Mo i
Rana ved transfusjon av blod og blodkomponenter.
Avvik fra følgende myndighetskrav:
Blodforskriften §§ 2-2, 2-3, 2-4, 3-1 og 3-12, vedlegg III og VI.
Avviket bygger på følgende:
Prosedyrer for transfusjon er godkjent av blodbankleder ved sykehuset i Sandnessjøen
og laboratorieleder ved sykehuset i Mo i Rana. Prosedyrene er utarbeidet for å styre
praksis i de kliniske avdelingene uten at prosedyrene er forankret i helseforetakets
ledelse.
Prosedyrene er utarbeidet i den enkelte blodbank uten involvering av spesialist
i immunologi og transfusjonsmedisin eller annen medisinskfaglig kompetanse.
Ny versjon av prosedyren Retningslinjer for transfusjon (20.08.2012) ble
distribuert elektronisk kun til laboratoriets ansatte som er involvert i
blodbankens virksomhet, og ikke til de kliniske avdelingene. Mange
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laboratorieansatte hadde ikke lest og satt seg inn i prosedyren innen vedtatt
frist 28.09.2012. (Sykehuset i Mo i Rana)
Ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana utleveres trombocyttkonsentratene til de
kliniske avdelingene, uten at helseforetaket følger opp om trombocyttkonsentratene
blir håndtert slik at produktene bevarer sin kvalitet.
Det er etablert prosedyrer som skal sikre korrekt pasientidentitet og merking av
prøveglass til pretransfusjonstester når prøvetaking utføres av laboratoriepersonell.
Prøvetaker skal signere prøveglasset og/eller prøvetakingsliste som dokumentasjon på
at prosedyren er fulgt. Helseforetaket har ikke etablert tilsvarende prosedyrer for
prøvetaking når den utføres av personell tilsatt i de kliniske avdelingene.
Prosedyren Retningslinjer for transfusjon ved sykehuset i Mo i Rana beskriver at
transfusjonsforløpet skal dokumenteres på blodkomponentens følgeskjema, og at
følgeskjema skal fylles ut og signeres av den som har utført transfusjonen. Blodbanken
mangler imidlertid tilbakerapportering på flere titalls utleverte
enheter/blodkomponenter i 2011 og 2012. Følgelig mangler det informasjon både om
blodet faktisk er transfundert og om det har oppstått transfusjonskomplikasjoner.
Etterlevelse av prosedyren følges ikke opp av helseforetaket, verken av de kliniske
avdelingene eller blodbanken.
Prosedyren Internrevisjon for blodbankene i Helgelandssykehuset er godkjent av
helseforetakets medisinske direktør, og beskriver at det hvert år skal gjennomføres
interne revisjoner av samhandlingen mellom blodbanken og de kliniske avdelingene.
Det er de to siste årene ikke gjennomført interne revisjoner eller stikkprøver av om
transfusjonsprosedyrene fungerer og etterleves ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo
i Rana.
Blodbanken i Sandnessjøen har etablert skriftlige avtaler med de kliniske avdelingene
om retningslinjer for transfusjon. Helseforetaket har ikke gjennomført stikkprover
eller revisjoner for å undersøke om avtalene etterleves.
Kommentar: Helseforetaket er avhengig av god kommunikasjon mellom blodbankene og de
kliniske avdelingene som utfører selve transfusjonen. Det er avgjørende for en sikker
transfusjonstjeneste at det er felles forståelse av hva som forventes av de kliniske avdelingene
ved bestilling, henting og oppbevaring av blod og blodkomponenter samt kontroll av
pasientens identitet før transfusjon. Dette følger av blodforskriftens krav, og også av
anbefalingene i Veileder for transfusjonstjenesten jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
Blodbankene har ikke styringsrett over de kliniske avdelingene. Den enkelte kliniske avdeling
har ansvar for å kvalitetssikre håndtering av blod og blodkomponenter etter utlevering fra
blodbanken. Helseforetaket må sørge for at de kliniske avdelingene vet hvilke krav som
gjelder for å sikre rett blod av rett kvalitet til rett pasient. Nødvendig kommunikasjon og
samhandling mellom blodbankene og de kliniske avdelingene må styres og følges opp fra et
felles overordnet nivå i helseforetaket.
Tilsynsmyndighetene har for øvrig merket seg:
Ledelsen ved sykehuset i Mosjøen sørger for at:
Prosedyren Bestilling og transfusjon av blodkomponenter og -produkter er godkjent av
sykehusets avdelingsdirektør. Det gjennomføres stikkprøver og interne revisjoner av
om denne prosedyren etterleves i de kliniske avdelingene.
Kontaktlege er involvert i godkjenning av nye blodgivere.
Blodgiverskjema gjennomgås og kontrolleres av to personer.
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Vurdering av virksomhetens styringssystem
Transfusjonsmedisin er et særlig sårbart område der konsekvensene av feil kan få alvorlige
følger. Det er nulltoleranse både for at pasienter får feil blod og for at infeksjonssykdommer
overføres ved blodtransfusjoner. Det er derfor avgjørende at involvert personell har
tilstrekkelig forståelse av kritiske trinn i prosessen. Dette er viktig både i den delen av
blodbankvirksomheten som foregår i blodbankene og i den delen som foregår i de kliniske
avdelingene.
Helgelandssykehuset HF har blodbankvirksomhet ved sykehusene i Mosjøen, Sandnessjøen
og Mo i Rana. Blodbankvirksomheten er organisert under tre avdelingsdirektører som i
forskjellig grad styrer og følger opp driften. Ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana er
prosedyrene for samhandling (f. eks prosedyre for transfusjon) mellom blodbankene og de
kliniske avdelingene forankret på et lavt nivå i virksomheten. Praksis følges ikke opp av
helseforetaket med tanke på om prosedyrene fungerer etter hensikten og om de etterleves.
Ved sykehuset i Mosjøen har avdelingsdirektøren godkjent transfusjonsprosedyren, og
etterlevelse av prosedyren kontrolleres ved hjelp av stikkprøver og interne revisjoner.
Helseforetaket legger ikke til rette for erfaringsoverføring og læring mellom sykehusene.
Helseforetaket har etablert avtale med UNN HF om bruk av spesialistkompetanse. Det er
uheldig at Helgelandssykehuset HF ikke legger til rette for at denne kompetansen benyttes
mer systematisk og målrettet. Det er videre uheldig at helseforetakets ledelse i liten grad
følger opp om vurdering og godkjenning av blodgivere blir utført av personale med
nødvendig kompetanse.
Helseforetakets mangelfulle styring og oppfølging av blodbankvirksomheten ved sykehusene
i Sandnessjøen og Mo i Rana, gjør at faren for svikt i transfusjonstjenesten er for høy i forhold
til nulltoleranse for svikt.

Regelverk
lov om statlig tilsyn med helsetjenesten
lov om spesialisthelsetjenesten
blodforskriften
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Blodforskriften har egne bestemmelser om internkontroll for blodbanker. Disse kommer i
tillegg til og utfyller de generelle bestemmelsene iforskrift om internkontroll i sosial- og
helsetjenesten.

8. Dokumentunderla
Egenrapportskjema fra de tre blodbankene
Organisasjonskart
Stillingsinstrukser/funksjonsbeskrivelser
Opplæringsprogram
Dokumentasjon av opplæring*
Avtale mellom blodbankene og Laboratoriemedisinsk avdeling om
smittetesting av blodgivere og blodtypeserologiske analyser av
blodgivere og pasienter
Referat fra møter i transfusjonsutvalg*
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Prosedyrer for godkjenning og tapping av blodgivere, inkludert
n re istrerin o sikrin av blod iveridentitet
Prosed er for fri ivin av blod o blodkom onenter
Prosedyrer for blodprøvetaking av pretransfusjonsprøver, inkludert IDsikrin
Prosedyrer for bestilling og transfusjon av blod og blodkomponenter,
inkludert ID-sikring
Prosedyrer for utlevering av blod og blodkomponenter
Prosedyrer for validerin
Prosedyrer for avviksbehandling
Ra porterte avvik*
Planer for interne revisjoner
Ra orter fra interne o eksterne revisjoner de to siste årene*
Prosedyrer for ledelsens gjennomgan
Referat fra ledelsens 'ennom ang de to siste årene*
Blodbankenes årsrapporter
* Dokumenter sett på under tilsynsbesøket

9. Delta ere under sluttmøtet
Fred A Miirer
Sigurd Finne
Dag Stefansen**
Knut Gullesen**
Mohamed Ziedoy
Mette Knutsen
Thorbjørg Paulsen**
Sissel Lindseth**
Brit Finne**
Asbjørn Myrvoll
Anne Mellingen
Anne Hege Nymo
Tone-Merete Vårli
Renate Reinåmo

Medisinsk direktør
Kvalitetsleder
Overlege (kontaktlege)
Avdelingsdirektør
Leder for blodbanken
Bioingeniør med fagansvar blodbank
Avdelingssjef
Avdelingsleder lab/blodbank
Overbioingeniør/leder blodbank
Avdelingsleder Lab/blodbank
Overbioingeniør blodbank
Bioingeniør med fagansvar blodbank
Overbioingeniør/kvalitetsansvarlig
lab/blodbank
Bioingeniør lab/blodbank

,
Helseforetaket
Helseforetaket
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Sandnessjøen
Mosjøen
Mosjøen
Mosjøen
Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana

**Deltok via videokonferanse
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Thorbjørg Aa. Nordengen, seniorrådgiver (revisjonsleder)
Aud Frøysa Åsprang, seniorrådgiver
Linda Patricia Grytten, seniorrådgiver (observatør)
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Statens Helsetilsyn
Postboks 8128 Dep
0032 OSLO

Deres ref.:
2012/736 II TNO

Vår ref.:
2012/798

Saksbehandler/dir.tlf.:
Sigurd Finne, 75 12 53 78

Dato:
19.12.2012

Svar på: Rapport etter tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset
HF
Helgelandssykehuset HF takker for endelig rapport etter tilsynet. De 2 avvikene vi fikk ved
enhetene Mo i Rana og Sandnessjøen, har enhetene laget egne forslag til handlingsplan for
hvordan avvikene skal lukkes. Handlingsplanene har et forskjellig oppsett, men dekker
nødvendige tiltak ift. avvikene.
Det er også elementer i rapporten som er av foretaksovergripende karakter og som vi skal ta tak
i, blant annet påpekes det i rapporten at ”Nødvendig kommunikasjon og samhandling mellom
blodbankene og de kliniske avdelingene må styres og følges opp fra et felles overordnet nivå i
helseforetaket”.
Vi vil i forbindelse med den årlige faggruppesamlinga i januar og i etterkant av denne
gjennomgå nødvendig kommunikasjon og samhandling, felles prosedyrer og presisering av
overordnet funksjon på HF-nivå.
Vi takker for tilsynet og vil innen fristen 1. mars 2013 ha fulgt opp og evaluert tiltakene.
Rapport på det vil dere få tilsendt da.
Med vennlig hilsen
Sigurd Finne
kvalitetsleder
Vedlegg:
- MO_Tiltaksplan.doc
- SSJ_Tiltaksplan.doc

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Organisasjonsnummer 983974929
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internettadresse: www.hsyk.no

Helgelandssykehuset
Mo i Rana
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 51 00
Telefaks 75 12 51 06

Helgelandssykehuset
Mosjøen
Postboks 568
8651 Mosjøen
Telefon 75 11 51 00
Telefaks 75 11 51 05

Helgelandssykehuset
Sandnessjøen
Postboks 613
8801 Sandnessjøen
Telefon 75 06 51 00
Telefaks 75 06 51 84

Avd. for Laboratorium og Blodbank
8607 Mo i Rana

Fremdriftsplan lukking/retting av avvik etter tilsyn fra Helsetilsynet, 18.oktober 2012

Beskrivelse
Avvik Helgelandssykehuset HF sørger ikke for nødvendig oppfølging
1
av om involvert personell har nødvendig kompetanse ved
vurdering og godkjenning av blodgivere ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo i Rana.
1-1
Helseforetaket har en avtale med Universitetssykehuset i NordNorge HF (UNN HF). Om samarbeid innen fagområdet
transfusjonsmedisin. Avtalen inkluderer rådgiving fra spesialist i
immunologi og transfusjonsmedisin. Den enkelte bioingeniør tar
kontakt. Etter behov uten at helseforetaket følger opp om denne
praksisen er tilfredsstillende.

1-2

1-3

I henhold til avtalen med UNN HF skal personell fra
Helgelandssykehuset hospitere ved blodbanken i Tromsø hvert
andre år. Dette har ikke funnet sted de siste to årene. I samme
tidsperiode har helseforetaket heller ikke benyttet seg av
muligheten til å få besøk av spesialist i immunologi og
transfusjonsmedisin fra UNN HF.
Det er etablert prosedyrer for grunnopplæring av ansatte, men det

Tiltak

Ansvar
oppgave

Frist
Dato

Tiltak BB Mo i Rana:
Ved tvil, Blodbanklege skal kontaktes, gjøres dette på mail,
svar på mail skrives ut og lagres i perm, slik at vi kan gå tilbake
å lese ved lignende tilfeller. 2 bioingeniører går gjennom alle
spørreskjema for nye givere Lage prosedyre for dokumentasjon
av avregistreringer.
Skjema settes i perm slik at vi lettere kan ha oversikten over de
avregistrerte. Perm kan også inneholde opplysninger om avviste
givere.
Tiltak BB Mo i Rana:
Tilstrebe hospitering annethvert år, for besøk av spesialist-se
tiltaksplan Sandnessjøen

AHN/
TMV/
AMY

01/03
-2013

AHN/
TMV/
AMY

01/03
-2013

Tiltak BB Mo i Rana:

AHN/

01/03
1

er ikke dokumentert hvordan evaluering og oppfølging av
personalets kompetanse i vurdering og godkjenning av blodgivere
blir ivaretatt
1-4

Helseforetakets medisinske direktør har i henhold til utfylte
egenrapportskjema det overordnede ansvaret for alle blodbankene
uten at det fremkommer av blodbankens kvalitetsstyringssystem
hva dette ansvaret innebærer i praksis.

1-5

Det overordnede medisinske ansvaret for blodbankvirksomheten
ved sykehuset i Mo i Rana er plassert hos avdelingssjefen, men det
fremkommer ikke av blodbankens kvalitetsstyringssystem hva
dette ansvaret innebærer i praksis
Det er i liten grad dokumentert at ledelsen har fulgt opp at etablerte
prosedyrer for vurdering og godkjernning av blodgivere fungerer
og etterleves. Det fremgår ikke i de to siste årenes rapporter fra
interne revisjoner og egeninspeksjoner om det er tatt stikkprøver av
vurdering og godkjenning av blodgivere.

1-6

Evaluering av personalets kompetanse gjøres 1 g pr år gjennom
”kompetansesamtale” med KS-leder lab. Endring gjøres i
opplæringsprosedyre. Sjekkliste/plan for gjennomføring
utarbeides
Tiltak HF:
Utarbeide ”stillingsinstruks” for med.direktør der BB ansvaret
er beskrevet

TMV/
AMY

-2013

FMU/SFI
/
PMK

01/03
-2013

Tiltak Mo i Rana:
Utarbeide ”stillingsinstruks” for avdelingsoverlege medisin der
ansvaret er beskrevet

OJP/
IG/
SFI/
TS
MIRA?O
JP/
IG/
SFI/
TS

01/03
-2013

Tiltak Mo i Rana:
Utarbeide ”stillingsinstruks” for avdelingsoverlege medisin der
ansvaret er beskrevet.
Sørge for at det blir utarbeidet en plan for stikkprøver av de
oppgaver som er tillagt BB-personell.

01/03
-2013

2

Beskrivelse
Avvik Helgelandssykehuset HF sørger ikke for nødvendig oppfølging
2
av kommunikasjon og samhandling mellom blodbankene og de
kliniske avdelingene i Sandnessjøen og Mo i Rana ved
transfusjon av blod og blodkomponenter.
2-1
Prosedyrer for transfusjon er godkjent av blodbankleder ved
sykehuset i Sandnessjøen og laboratorieleder ved sykehuset i Mo i
Rana. Prosedyrene er utarbeidet for å styre praksis i de kliniske
avdelingene uten at prosedyrene er forankret i helseforetakets
ledelse.
2-2
Ny versjon av prosedyren Retningslinjer for transfusjon
(20.08.2012) ble distribuert elektronisk kun til laboratoriets ansatte
som er involvert i blodbankens virksomhet, og ikke til de kliniske
avdelingene. Mange laboratorieansatte hadde ikke lest og satt seg
inn i prosedyren innen vedtatt frist 28.09.2012. (Sykehuset i Mo i
Rana)
2-3

2-4

2-5

Tiltak

Ansvar Frist
oppgave Dato

Tiltak Mo i Rana:
Benytte TS som godkjenner

TS/
OJP

01/03-2013

Tiltak Mo i Rana:
Prosedyrer som gjelder for kliniske avdelinger revideres,
og vi tar inn avdelingsdirektør som godkjenner 2. Varsling
i DocMap til avdelingsledere på kliniske avdelinger med
kvittering Gjennomgang av ”leseliste”, i DocMap ved årlig
”kompetansesamtale” med KS-leder.(gjelder ansatte i vår
avdeling) + Generell påminnelse til alle om å bruke
DocMap aktivt.
Tiltak Mo i Rana:
Som punkt 2-2 ang. godkjenner og varsling til avd.ledere.
Regelmessig gjennomgang av prosedyrer med sykepleiere
på de kliniske avdelinger. Lag plan for dette.
Tiltak Mo i Rana:
Benytte TS som godkjenner Regelmessig gjennomgang av
prosedyrer med sykepleiere på de kliniske avdelinger
Endre PR 9484..

AHN/
TMV/
AMY

01/03-2013

AHN/
TMV/
AMY

01/03-2013

AMY/
TMV/
OJP/
TS

01/03-2013

AHN/
TMV/
AMY

01/03-2013

Ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana utleveres
trombocyttkonsentratene til de kliniske avdelingene, uten at
helseforetaket følger opp om trombocyttkonsentratene blir håndtert
slik at produktene bevarer sin kvalitet.
Det er etablert prosedyrer som skal sikre korrekt pasientidentitet og
merking av prøveglass til pretransfusjonstester når prøvetaking
utføres av laboratoriepersonell. Prøvetaker skal signere
prøveglasset og/eller prøvetakingsliste som dokumentasjon på at
prosedyren er fulgt. Helseforetaket har ikke etablert tilsvarende
prosedyrer for prøvetaking når den utføres av personell tilsatt i de
kliniske avdelingene.
Prosedyren Retningslinjer for transfusjon ved sykehuset i Mo i
Ta i bruk ”uttak av blod-modul” i LabCraft, med signatur
Rana beskriver at transfusjonsforløpet skal dokumenteres på
av ”henters” fulle navn, krever datalinje og PC til
blodkomponentens følgeskjema, og at følgeskjema skal fylles ut og utleveringsrom 2.egt. Aktiv gjennomgang av mangelliste

3

2-6

signeres av den som har utført transfusjonen. Blodbanken mangler
imidlertid tilbakerapportering på flere titalls utleverte
enheter/blodkomponenter i 2011 og 2012. Følgelig mangler det
informasjon både om blodet faktisk er transfundert og om det har
oppstått transfusjonskomplikasjoner. Etterlevelse av prosedyren
følges ikke opp av helseforetaket, verken av de kliniske
avdelingene eller blodbanken.

for ikke-leverte kvitteringer hver måned. Utarbeide
”purrebrev” som sendes ut til avdelingene ved mangler.
Batchprodukter; Ta i bruk følgesedler på Flexbumin,
Prothromplex og Kiovig, endre prosedyre for transfusjon,
og flytte eksternt lager av batch-produkter ned i
blodbanken.
Kvitteringer for batch-produkter lagres i perm i 2 år. Gå
igjennom utleveringsliste for å kontrollere at alle
kvitteringer er mottatt. Hvis manglende eller ufullstendig;
purrebrev som for SAG-blod.

Prosedyren Internrevisjon for blodbankene i Helgelandssykehuset
er godkjent av helseforetakets medisinske direktør, og beskriver at
det hvert år skal gjennomføres interne revisjoner av samhandlingen
mellom blodbanken og de kliniske avdelingene. Det er de to siste
årene ikke gjennomført interne revisjoner eller stikkprøver av om
transfusjonsprosedyrene fungerer og etterleves ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo i Rana.

Tiltak BB Mo i Rana:
Lage internrevisjon – stikkprøvekontroller som omhandler
etterlevelse av transfusjonsprosedyrer Stikkprøver i
journaler; er transfusjonene dokumentert?
Stikkprøvekontroll av 5 journaler på N2 og Ø4, siste
transfusjon på Ø3, og de 2 siste på kreftpol, 2 ggr pr årjuni og desember. Utarbeide arbeidsplan for dette. –
utarbeide årsplan se senere.

AHN/
TMV/
AMY

01/03-2013

Når det gjelder kontakt med spesialist i transfusjonsmedisin i forbindelse med utarbeidelse av prosedyrer (jfr avvik 1 kulepunkt 3 avvik 2 kulepunkt 1), mener vi
det er tilstrekkelig å benytte de verktøyer vi har, som jo er utarbeidet av en hel rekke spesialister; Veileder for transfusjonstjenesten, blodforskrift, Guide to
preparation, use and quality assurance of blood components.
Avdelingen utarbeider en årsplan/årshjul som MÅ følges slavisk for å komme gjennom alle de oppgaver vi må utføre i blodbanken (internrevisjoner,
kompetansesamtaler, stikkprøvekontroller, gjennomgang av prosedyrer på kliniske avdelinger) for å sikre at vi oppnår den kvalitet som kreves for å ha en sikker
transfusjonstjeneste i Helgelandssykehuset avd. Mo i Rana
Signaturforkortelser:
PMK – Per Martin Knutsen
FMU – Fred Mürer
SFI – Sigurd Finne

Adm.dir.Helgelandssykehuset HF
Med.dir. Helgelandssykehuset HF
KS-leder Helgelandssykehuset HF
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TS – Thomas Skonseng
OJP – Ole Johnny Pettersen
IGA – Istvan Gal
TMV – Tone-Merete Vårli
AME – Anne Reidun Mellingen
AHN – Anne Hege Nymo
AMY – Asbjørn Myrvoll

Avd.direktør Mo i Rana
Avd.sjef med område Mo i Rana
Avd.overlege med.område Mo i Rana
KS ansvarlig lab/BB Mo i Rana
Daglig leder BB Mo i Rana
Fag bioing BB Mo i Rana
Avd.leder lab/BB Mo i Rana
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Helgelandssykehuset
Blodbanken Sandnessjøen
Prestmark veien 1, 8800 Sandnessjøen
Postboks 613 8801 Sandnessjøen
Tele 750 65217 , Faks 750 65175
Statens Helsetilsyn
Postboks 8128 Dep
0032 OSLO
Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:
Mohamed Ziedoy, 750 65217

Dato:
17.12.2012

Vedlagt er tiltaksplanen for blodbanken, Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Tiltaksplanen er utarbeidet etter den endelige
tilsynsrapporten fra dere var mottatt den 30.11.2012.
Med vennlig hilsen,
Leder for blodbanken i henhold til § 2-2 i blodforskriften
Mohamed Ziedoy

Fremdriftsplan lukking/retting av avvik etter tilsyn fra Helsetilsynet, 18.oktober 2012
Avvik

Beskrivelse

Planlagt tiltak

Ansvarlig for
gjennomføring

Avvik 1

● I henhold til prosedyren

1. Godkjenning av nye givere foretas

Helgelandssykehuset Hf
sørger ikke for nødvendig
oppfølging involvert
personell har nødvendig
kompetanse ved vurdering
og godkjenning av
blodgivere ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo I
Rana

Intervju av givere og klarering
til tapping er fullmakt for
medisinsk vurdering og
godkjenning av blodgivere ved
blodbanken i Sandnessjøen
delegert fra medisinskfaglig
ansvarlig (kontaktlege) til leder
for blodbanken. Leder for
blodbanken utfører delvis
oppgaven selv, men har også
delegert fullmakten videre til
fagbioingeniør. Det er ikke
dokumentert hvordan
fullmaktene er fulgt opp

Leder Blodbank
Mohamed ziedoy

og signeres av medisinsk faglig
ansvarlig overlege (kontakt lege) og
lederen for blodbanken. Prosedyren
for godkjenning av nye blodgivere
oppdateres i forhold til dette av
lederen for blodbanken og
godkjennes av kontaktlegen. Varsling
av oppdateringen sendes gjennom
Docmap.
2. Både kontaktlegen og lederen for
blodbanken godkjenner bioingeniører
som Intervjuer blodgivere og signerer
dokumentasjon angående dette
Bioingeniører som er godkjent for
intervju av aktive blodgivere melder
avvikende forhold(som
ikke finnes direkte svar på i
blodforskriften, veielederen eller
plasma kontrakten) til
lederen for blodbanken.
Godkjenningen i slike tilfeller foretas
av lederen for blodbanken og
kontaktlegen med dokumentasjon for
dette. Prosedyrene oppdateres i
forhold til dette

Frist
31.01.13.

Delvis utført
fra 15.11.12
Når det
gjelder
godkjenning.
Oppdatering
av
prosedyre
mangler

10.02.13

Delvis utført
Fra 01.01.12
Oppdatering
av
prosedyrer i
forhold til
dette
mangler

Med. Ansvarlig
overlege
Dag Stefansen

Lederen for
blodbank
Med. Ansvarlig
overlege
Dag Stefansen

Utført

Avvik

Beskrivelse

Planlagt tiltak

Ansvarlig for
gjennomføring

Frist

Utført

Avvik 1

● I henhold til prosedyren
Intervju av givere og klarering
til tapping er fullmakt for
medisinsk vurdering og
godkjenning av blodgivere ved
blodbanken i Sandnessjøen
delegert fra medisinskfaglig
ansvarlig (kontaktlege) til leder
for blodbanken. Leder for
blodbanken utfører delvis
oppgaven selv, men har også
delegert fullmakten videre til
fagbioingeniør. Det er ikke
dokumentert hvordan
fullmaktene er fulgt opp

3. Kontaktlegen og lederen for
blodbanken tar stikkprøver på to
blodgiverskjema per måned som
kontroll at intervju og godkjenning av
aktiv givere fortas i henhold
blod forskriften, veileder for
transfusjonstjenesten og plasma
avtalen. Dette dokumenteres og
rutinen inkluderes i prosedyrene.

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy

31.01.13

Helgelandssykehuset Hf
sørger ikke for nødvendig
oppfølging involvert
personell har nødvendig
kompetanse ved vurdering
og godkjenning av
blodgivere ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo I
Rana

Delvis utført
Fra 01.01.12
Oppdatering
av
prosedyrer i
forhold til
dette
mangler

4. Spesialist i transfusjonsmedisin ved
UNN brukes via nett avtalen,
blodbanklegen-unn.no. Dette foretas i
tilfelle som gjelder medikamentbruk
og blodgivere, vurderingsspørsmål
hvor det ikke finnes direkte svar for i
blodforkriften og veilederen samt
aspekter hvor kontaktlegen anser slik
henvendelse som nødvendig.
Dokumentasjon for dette oppbevares
i
egen perm og legges elektronisk i
Labcraft blodbank datasystem.
Prosedyrene oppdateres i forhold til
dette

Med. Ansvarlig
overlege
Dag Stefansen

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

Rutinen er
tatt i bruk fra
01.12.12
31. 01.13
Oppdatering
av
prosedyrer i
forhold til
dette
mangler

Avvik

Beskrivelse

Planlagt tiltak

Avvik 1

● Helseforetaket har en
avtale med
Universitetssykehuset i NordNorge HF (UNN HF) om
samarbeid innen fagområdet
transfusjonsmedisin. Avtalen
inkluderer rådgiving fra
spesialist i immunologi og
transfusjonsmedisin. Den
enkelte bioingeniør tar kontakt
etter behov uten at
helseforetaket følger opp om
denne praksisen er
tilfredsstillende.

1. Det tas stikk prøvekontroll angående
dokumentert henvendelser til
spesialist i UNN i henhold til avtalen
med UNN. Dette foretas i forbindelse
med den årlige Ledelsens
gjennomgang av blodbanken. I den
årlige ledelsens gjennomgang av
blodbanken deltar avdelingssjefen for
medisinsk område(kontaktlegen),
leder for blodbanken , bioingeniør
med ansvarsområde blodbank og ved
behov, avdelingsdirektøren.
Rapporten fra gjennomgangen
sendes avdelingsdirektøren og
kvalitetsutvalget ved sykehuset.
Prosedyrene oppdateres i forhold til
Dette.
2. Hverandre år spesialist fra UNN,
besøker blodbankene i HSYK, holder
relevante Forlesninger for blodbank
ansatte, leger og sykepleiere om
blodgivere, blodkomponenter/
produkter og transfusjons rutiner..
1. En bioingeniør hospiterer ved UNN
blodbank, i løpet av 2013. Datoen
fastsettes etter avtale med UNN
blodbank. Hospitering foretas
hverandre år. Hospitering tas
opp som et punkt under den årlige
ledelsens gjennomgang av
blodbanken. På denne måten kan
man forsikre seg at ordningen tas i
bruk.
2.Se forrige punkt.

Helgelandssykehuset Hf
sørger ikke for nødvendig
oppfølging involvert
personell har nødvendig
kompetanse ved vurdering
og godkjenning av
blodgivere ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo I
Rana

● I henhold til avtalen med
UNN HF skal personell fra
Helgelandssykehuset
hospitere ved blodbanken i
Tromsø hvert andre år. Dette
har ikke funnet sted de siste to
årene. I samme tidsperiode
har helseforetaket heller ikke
benyttet seg av muligheten til å
få besøk av spesialist i
immunologi og
transfusjonsmedisin fra UNN
HF.

Ansvarlig for
gjennomføring

Frist

15.02.13
Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Avtale dato med
UNN spesialist

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Avtale dato med
UNN blodbank

01.03.13

01.03.13.

Utført

Avvik

Beskrivelse

Planlagt tiltak

Avvik 1

● Det er etablert prosedyrer

Helgelandssykehuset Hf
sørger ikke for nødvendig
oppfølging involvert
personell har nødvendig
kompetanse ved vurdering
og godkjenning av
blodgivere ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo I
Rana

for grunnopplæring av ansatte,
men det er ikke dokumentert
hvordan evaluering og
oppfølging av personalets
kompetanse i vurdering og
godkjenning av blodgivere blir
ivaretatt

1. Årlig vurdering av bioingeniører som
intervjuer og godkjenner aktive
blodgivere foretas av lederen for
blodbanken. Denne vurdering
godkjennes av kontaktlegen.
2. Endringer i krav for intervju og
godkjenning av blodgivere og i
prosedyrene som
gjelder dette varsles gjennom
DocMap kvalitetssystem. Opplæring i
intervju og godkjenning foretas av
lederen for blodbanken etter behov
og
godkjennes av kontaktlegen samt
lederen for blodbanken.
Dokumentasjon for dette oppbevares
i
blodbank personell mappen.
Prosedyrene oppdateres i forhold til
Dette.

● Helseforetakets medisinske
direktør har i henhold til utfylte
egenrapportskjema det
overordnede ansvaret for alle
blodbankene uten at det
fremkommer av blodbankens
kvalitetsstyringssystem hva
dette ansvaret innebærer i
praksis.

1. Alle ekstern avtaler med aktører
utenfor HSYK. med spesialist i UNN,
godkjennes av medisinsk direktøren.
2. Kopier av årsrapport og ledelsens
gjennomgang av blodbanken sendes
medisinsk direktøren til orientering.
3. Medisinisk direktøren holder møte
med lederne for blodbankene i
forbindelse med den årlige faggruppe
samling i HSYK for å få orientering om
status i blodbankene. Dette
protokollføres.
Alle tre punkter tas med i
organisasjonsplan og
stillingsbeskrivelse for blodbanken,
akkurat som beskrivelse av

Ansvarlig for
gjennomføring
Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy

Frist

01.03.13

Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

01.03.13.
Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy

Utført

kontaktlegens ansvar som vi har fra før
Avvik

Beskrivelse

Planlagt tiltak

Avvik 1

● Det er i liten grad
dokumentert at ledelsen har
fulgt opp at etablerte
prosedyrer for vurdering og
godkjenning av blodgivere
fungerer og etterleves. Det
fremgår ikke i de to siste
årenes rapporter fra interne
revisjoner og egeninspeksjoner
om det er tatt stikkprøver av
vurdering og godkjenning av
blodgivere.

1. Godkjenning av blodgivere tas med
som et av de kritiske punkter med
hver
årlig Intern revisjon, i henhold til felles
prosedyre(PR10462) om
internrevisjon.
2. Godkjenning av blodgivere tas med
som et av punktene under den årlige
ledelsens gjennomgang. Kopi sendes
til medisinsk direktør til orientering.
3. Kontaktlegen og lederen for
blodbanken tar stikkprøver på to
blodgiverskjemaer per måned som
kontroll at intervju og godkjenning av
aktiv givere fortas i henhold
blod forskriften, veileder for
transfusjonstjenesten og plasma
avtalen. Dokumentasjon for dette
oppbevares i blodbanken. Gjeldende
prosedyrer oppdateres i forhold til
dette.

● Prosedyrer for transfusjon er
godkjent av blodbankleder ved
sykehuset i Sandnessjøen og
laboratorieleder ved sykehuset
i Mo i Rana. Prosedyrene er
utarbeidet for å styre praksis i
de kliniske avdelingene uten at
prosedyrene er forankret i
helseforetakets ledelse.
Prosedyrene er utarbeidet i
den enkelte blodbank uten
involvering av spesialist

Blodbanken har på forhånd en
dokumentsamling(DS0885) som er
tilgjengelig for de kliniske postene.
Dokument samlingen består av 12
prosedyrer som beskriver
håndteringskravene når det gjelder ulike
blodkomponenter/produkter i forbindelse
med transfusjon til pasienter. Det
inkluderer også ID sikring både når det
gjelder blodprøvetaking og transfusjon
samt tilbakemelding om
transfusjonsforløp til blodbanken. Hver

Helgelandssykehuset Hf
sørger ikke for nødvendig
oppfølging involvert
personell har nødvendig
kompetanse ved vurdering
og godkjenning av
blodgivere ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo I
Rana

Avvik 2:
Helgelandssykehuset HF
sørger ikke for nødvendig
oppfølging av
kommunikasjon og
samhandling mellom
blodbankene og de kliniske
avdelingene i Sandnessjøen
og Mo i Rana ved
transfusjon av blod og
blodkomponenter.

Ansvarlig for
Gjennomføring
Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

Frist

01.03.13

Utført

i immunologi og
transfusjonsmedisin eller
annen medisinskfaglig
kompetanse.

Avvik 2:
Helgelandssykehuset HF
sørger ikke for nødvendig
oppfølging av
kommunikasjon og
samhandling mellom
blodbankene og de kliniske
avdelingene i Sandnessjøen
og Mo i Rana ved
transfusjon av blod og
blodkomponenter

● Ved sykehusene i
Sandnessjøen og Mo i Rana
utleveres
trombocyttkonsentratene til de
kliniske avdelingene, uten at
helseforetaket følger opp om
trombocyttkonsentratene
blir håndtert slik at produktene
bevarer sin kvalitet.

sengpost avdelingsleder har I tillegg
skrevet under samarbeidskontrakt
(HB1202) med blodbanken, at
avdelingen skal bruke prosedyrene i
dokumentsamlingen aktivt.
1. Prosedyrene i dokumentsamlingen for
de kliniske postene oppdateres av
lederen for blodbanken og godkjennes
av kontaktlegen som er avdelingssjef
for medisinskområdet. Før
godkjenningen, sendes prosedyrene til
høring til avdelingsledere ved hver
respektive klinisk post. Varsling via
docmap sendes til de som håndterer
blodkomponenter/produkter og
transfusjon i de kliniske poster
I dokumentsamling(DS0885) som er
tilgjengelig for de kliniske postene, er en
prosedyre om håndtering av
trombocytter(PR16125) og transfusjon
av trombocytter(PR16220).
1. Prosedyrene oppdateres av lederen
for blodbanken og godkjennes av
kontaktlegen. Før godkjenning
sendes prosedyrene til høring til
avdelingsledere ved hver respektive
klinisk post samt avdelingsdirektøren.
Varsling via docmap sendes til de
som håndterer
blodkomponenter/produkter og
transfusjon, i de kliniske poster.
2. Trombocyttkonsentrat lagres kun i
blodbanken under forsvarlig forhold i
henhold til nasjonalkrav. Blodbanken
har både inkubator(22+/- 2 C) og
agitator som er under validering.
Trombocyttkonsentrat utleveres til

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy

01.03.13

Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

01.03.13.

sengpostene kun når de skal
transfunderes umiddelbart.
2. To ganger per år foretas
stikkprøver kontroll av lederen for
blodbanken og Kontaktlegen, eller
avdelingsdirektøren for å forsikre seg at
prosedyren om håndtering av
trombocyttkonsentrat og transfusjon,
følges i de kliniske poster.
Dette er intern revisjon krav.
Dokumentasjon av slike kontroller og
eventuelle tiltak som følge av dette,
håndteres i ledelsens gjennomgang av
blodbanken og inkluderes i blodbankens
årsrapport. Prosedyrene som gjelder
dette oppdateres

Avvik 2:
Helgelandssykehuset HF
sørger ikke for nødvendig
oppfølging av
kommunikasjon og
samhandling mellom
blodbankene og de kliniske
avdelingene i Sandnessjøen
og Mo i Rana ved
transfusjon av blod og
blodkomponenter

● Det er etablert prosedyrer
som skal sikre korrekt
pasientidentitet og merking av
prøveglass til
pretransfusjonstester når
prøvetaking utføres av
laboratoriepersonell.
Prøvetaker skal signere
prøveglasset og/eller
prøvetakingsliste som
dokumentasjon på
at prosedyren er fulgt.
Helseforetaket har ikke etablert
tilsvarende prosedyrer for
prøvetaking når den utføres av
personell tilsatt i de kliniske
avdelingene.

I dokumentsamling(DS0885) som er
tilgjengelig for de kliniske postene, er en
prosedyre om Prøvetaking og Id-sikring
av pasienter(PR16136). Prosedyren var
utarbeidet i 2008 og oppdatert så sent
som 26.08.12.
1. Prosedyrene oppdateres av lederen
for blodbanken og godkjennes av
kontaktlegen. Før godkjenning
sendes prosedyrene til høring til
avdelingsledere ved hver respektive
klinisk post samt
avdelingsdirektøren.
Varsling via docmap sendes til de
som håndterer blodprøvetaking i de
kliniske poster

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy

01.03.13

Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Prosedyrene som
gjelder dette
godkjennes av
kontaktlegen

01.03.13

Avvik

Beskrivelse

Planlagt tiltak

Avvik 2:

● Prosedyren Internrevisjon

1. I Kvalitetsuken i januar starter
opplæring av sykepleiere i de kliniske
avdelinger om prosedyrene som
gjelder håndtering av
blodkomponenter/produkter samt
transfusjonsrutiner. Dette organiseres
av lederen for blodbanken.
Dokumentasjon for dette, oppbevares
i blodbanken og i de kliniske poster.

Helgelandssykehuset HF
sørger ikke for nødvendig
oppfølging av
kommunikasjon og
samhandling mellom
blodbankene og de kliniske
avdelingene i Sandnessjøen
og Mo i Rana ved
transfusjon av blod og
blodkomponenter

for blodbankene i
Helgelandssykehuset er
godkjent av helseforetakets
medisinske direktør, og
beskriver at det hvert år skal
gjennomføres interne
revisjoner av samhandlingen
mellom blodbanken og de
kliniske avdelingene.
Det er de to siste årene ikke
gjennomført interne revisjoner
eller stikkprøver av om
transfusjonsprosedyrene
fungerer og etterleves ved
sykehusene i Sandnessjøen
og Mo i Rana.
Blodbanken i Sandnessjøen
har etablert skriftlige avtaler
med de kliniske avdelingene
om retningslinjer for
transfusjon. Helseforetaket har
ikke gjennomført stikk prover
eller revisjoner for å undersøke
om avtalene etterleves.

2. Minst 2 ganger per år foretas
stikkprøver kontroll i de kliniske poster
av lederen for blodbanken og
kontaktlegen eller,
avdelingsdirektøren. Dette er intern
revisjon krav.
Dokumentasjon av slike kontroller og
eventuelle tiltak som følge av dette
håndteres i ledelsens gjennomgang
av blodbanken og inkluderes i
blodbankens årsrapport. Prosedyrene
oppdateres i forhold til dette

Ansvarlig for
gjennomføring
Lederen for
blodbank
Mohamed Ziedoy
Bioingeniør med
ansavrsområde
blodbank
Mette Knutsen
Med. Ansvarlig
overlege
Dag Stefansen

Frist

01.03.13.

Utført
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Helgelandssykehuset HF
v/administrerende direktør
Postboks 601
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MO I RANA
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2012/798

2012/736 II TNO

/ DATE:

11.januar 2013

Mottatt handlingsplan for retting av avvik avdekket etter tilsyn med
blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF
Statens helsetilsyn viser til mottatte handlingsplaner datert 19. desember 2012 fra enhetene i
Mo i Rana og Sandnessjøen som viser hvordan enhetene planlegger iverksetting av
nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak etter tilsyn med blodbankvirksomheten ved
Helgelandssykehuset HF. Den innsendte dokumentasjonen viser også at det på foretaksnivå er
planlagt tiltak, uten at disse tiltakene er tatt inn i handlingsplanene med ansvar og tidsfrister.
Vi ser positivt på at arbeidet med å rette avvikene har begynt og legger til grunn at
handlingsplanene fra enhetene følges. Videre forutsetter vi at overordnet ledernivå for
helseforetakets blodbankvirksomhet følger opp at alle planlagte tiltak iverksettes slik at det
etableres løsninger som gir robust og varig praksis.
Statens helsetilsyn ber om å få tilsendt helseforetakets evalueringsrapport av gjennomførte
tiltak når denne foreligger. Rapporten skal også omfatte evaluering av de foretaksovergripende
tiltakene som er iverksatt. Dersom evalueringsrapporten ikke inneholder helseforetakets
rapporter etter interne revisjoner, egeninspeksjoner og ledelsens gjennomgang utført etter
tilsynet, ber vi om å få tilsendt disse rapportere også. Vi minner om at fristen for
helseforetakets vurdering er 1. mars 2013 som avtalt.

Med hilsen

Kirsti Marie Stokkeland etter fullmakt
fagsjef

Thorbjdrg a. Nordengen
seniorrådgiver

Saksbehandler:
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Faks / Fax: (+47) 21 52 99 99
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postmottak@helsetilsynet.no
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Saksbehandler/dir.tlf.:
Sigurd Finne, 75 12 53 78
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27.02.2013

Helseforetakets evalueringsrapport av gjennomførte tiltak
Det har vært gjennomført oppfølgingsmøter med avdeling for laboratorium og blodbank ved
enhetene Mo i Rana og Sandnessjøen i uke 9. Deres fremdriftsplaner for lukking/retting av
avvikene etter tilsynet ble gjennomgått og er vedlagt denne rapporten.
Noen av tiltakene ser vi allerede positiv effekt av og noen tiltak er det for tidlig å si noe om i dag
om har ønsket effekt. Disse tiltakene blir selvsagt fulgt opp.
Blodbankvirksomheten er organisert under våre 3 avdelingsdirektører, vi har nå fått presisert det
overordna ansvaret og den faglige linja med tanke på godkjenning av dokumenter på alle nivå.
(Se vedleggene FB0243 og AV0647). Det pågår også et organisasjonsprosjekt i
Helgelandssykehuset som kan gi endringer i den faglige linja.
Vi håper dere ser positivt på vårt svar.
Vedlegg:
- Fremdriftsplan lukking/retting av avvik ved enhet Mo i Rana etter tilsyn fra Helsetilsynet
18.10.12
- Vedlegg enhet Mo (zippa fil)
- Fremdriftsplan lukking/retting av avvik ved enhet Sandnessjøen etter tilsyn fra Helsetilsynet
18.10.12
- Vedlegg enhet SSJ (zippa fil)
Med vennlig hilsen
Fred Mürer
Medisinsk direktør

Sigurd Finne
Saksbehandler/kvalitetsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.

Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Organisasjonsnummer 983974929
E-post: postmottak@helgelandssykehuset.no
Internettadresse: www.hsyk.no

Helgelandssykehuset
Mo i Rana
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8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 51 00
Telefaks 75 12 51 06

Helgelandssykehuset
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8651 Mosjøen
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Helgelandssykehuset
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8801 Sandnessjøen
Telefon 75 06 51 00
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Oppfølging av avvik avdekket ved tilsyn med
blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset

DATO: / DATE:

7 7. mars 2013

HF

Statens helsetilsyn viser til brev og tilsynsrapport datert 29. november 2012, som
omhandler avvik avdekket under tilsyn med blodbankvirksomheten ved
Helgelandssykehuset HF. Vi viser også til virksomhetens handlingsplan og oppfølging
av korrigerende tiltak.
Vi har mottatt dokumentasjon datert 27. februar 2013 som viser at helseforetaket har
iverksatt korrigerende og forebyggende tiltak. Imidlertid mangler vi fortsatt noe
dokumentasjon på at de iverksatte tiltakene fungerer slik de er tiltenkt. Slik oppfølging
kan for eksempel være egeninspeksjoner og/eller interne revisjoner i blodbankene og
av samhandlingen mellom blodbankene og de kliniske avdelingene. Vår erfaring tilsier
at nye og endrede prosedyrer og/eller opplæringstiltak ikke uten videre fører til
endringer i praksis. Blodforskriften forutsetter at tiltakene følges opp og kontrolleres
med jevne mellomrom for å sikre god kvalitet på tjenestene og god pasientsikkerhet.
Av de tilsendte handlingsplanene ser vi at opplæring av personell som foretar
transfusjon starter i begynnelsen av mars 2013. Statens helsetilsyn legger til grunn at
helseforetakets ledelse sørger for at slik opplæring evalueres.
Statens helsetilsyn ber om å få tilsendt følgende dokumentasjon:
Helseforetakets opplæringsplan for personell som foretar transfusjoner.
Rapporter fra interne revisjoner av prosedyrer som er endret som ledd i å rette
opp påviste avvik i tilsynet.
Helseforetakets planer for interne revisjoner/egeninspeksjoner i år og i 2014
som viser hvordan foretaket sikrer at alle områder som er regulert av
blodforskriften blir fulgt opp. Planene må inkludere interne
revisjoner/egeninspeksjoner av samhandlingen mellom blodbankene og de
kliniske avdelingene på de ulike sykehusene.
Statens helsetilsyn vil etter å ha mottatt etterspurt dokumentasjon vurdere om tilsynet

Statens helsetilsyn
Norwegian Board of
Health Supervision
Org. nr.: 974 761 394

Postadresse / Postal address:
Pb 8128 Dep,
NO-0032 OSLO, Norway
Besøksadresse / Street address:
Calmeyers gate 1

Fakturaadresse / Invoice address:
Statens helsetilsyn
Fakturamottak DFØ
Pb 4104, 2307 Hamar
fakturamottak@helsetilsynet.no

Tif. / Tel.: (+47) 21 52 99 00
Faks / Fax: (+47) 21 52 99 99
E-post / E-mail:
postmottak@helsetilsynet.no
Internett: www.helsetilsynet.no

2
kan avsluttes. Etterspurt dokumentasjon sendes Statens helsetilsyn innen 18. juni
2013.

Med hilsen
W/r2d
Kirsti Marie Stokkeland etter fullmakt
fagsjef

Thorbjø g . ordengen
seniorrådgiver

Saksbehandler:
Thorbjørg Aa. Nordengen, tlf. 21 52 99 73, e-post: tno@helsetilsynet.no

