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Svar på: Rapport etter tilsyn med helseforetakets blodbankvirksomhet
Helgelandssykehuset HF har følgende plan for å lukke avviket som tilsynet avdekket i sin
rapport.
Tilsynet avdekket 1 avvik:
«Helgelandssykehuset
Helgelandssykehuset HF har mangelfull kontroll med at intervjuer av nye og etablerte
blodgivere foregår i fortrolighet, og at alle får en individuell vurdering av om de er egnet
som givere. Helseforetaket sørger heller ikke i tilstrekkelig grad for at all taushetsbelagt
informasjon ved blodbanken blir oppbevart utilgjengelig for uvedkommende.
uvedkommende.»
Handlingsplan for å lukke avviket
Ved enhet Sandnessjøen hvor selve tilsynet ble utført skal utfylling av blodgiverskjema og
intervju av blodgivere foregå i samtalerommet. Her skal det nå kun være blodgiveren og
bioingeniøren som kan være under intervjuet. Alt av permer og skap skal flyttes ut av
samtalerommet. Samtalerommet blir også automatisk låst da det er en smekklås
mekanisme i døra.
Dokumentasjon på at endringene i retningslinjene for blodgiverutvelgelse fra april 2017
skal være implementert i interne retningslinjer som vedrører intervju av blodgivere, samt
at opplæring er gitt de ansatte. Det skal også etableres retningslinjer for håndtering av
plasma fra eventuelle blodgivere som inkluderes etter at retningslinjene
retningslinjene fra 2017 trådte i
kraft.
Oppfølging av handlingsplanen
Da dette tilsynet ble gjennomført ved enhet Sandnessjøen har vi også i oppfølgingen av
tilsynet involvert enhet Mosjøen og Mo i Rana. For å få bekreftet at handlingsplanen er blitt
gjennomført
omført vil det bli gjennomført internrevisjon mellom blodbankene i
Helgelandssykehuset med oppfølging av dette tilsynet som tema innen 30. oktober 2018.
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Med vennlig hilsen
Sigurd Finne
Kvalitetsleder
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