Hvordan kan arbeidsgiver forebygge, avdekke
og følge opp svikt hos helsepersonell?

Statens helsetilsyn har laget fem
artikler med informasjon og råd
til arbeidsgivere som ønsker å
arbeide for å forebygge, avdekke
og følge opp svikt hos helsepersonell de har ansatt.
Temaene er valgt fordi de går
igjen i tilsynssakene vi har til
behandling, og fordi vi mener
det på disse områdene er lett
å oppnå forbedringer gjennom
systematisk arbeid med internkontrollen. Artiklene kan brukes
som grunnlag for diskusjoner i
fora der kvalitetsforbedring innen
helse- og omsorgssektoren står
på dagsorden.
De fem temaene er:

Gode rutiner ved ansettelse av
helsepersonell
Hvor kan du sjekke at den du vil
ansette har de nødvendige autorisasjoner og kvalifikasjoner? Hvordan unngå
å bli lurt av falske dokumenter? Når
må du innhente politiattest?

helsepersonellet. Hvordan kan du som
leder forhindre faglig svikt? Hva bør
du gjøre når svikten har skjedd?

Helsepersonell som ikke har
forstått sin rolle (rollesammenblanding)
Å etablere en nær personlig relasjon
med en pasient kan være i strid med
kravet til forsvarlig og omsorgsfull
hjelp i helsepersonelloven. Hvordan
kan du som arbeidsgiver øke
kunnskapen til dine ansatte om
disse problemstillingene, og hvordan
kan du avdekke og følge opp feil som
blir begått?
Hele artikkelserien ”Råd til
arbeidsgiver – hvordan avdekke og
følge opp svikt hos helsepersonell”
finnes på våre nettsider:
www.helsetilsynet.no

Helsepersonell med rusproblemer
Hva gjør du når helsepersonell har
innrømmet eller mistenkes for å ha et
rusproblem og/eller for å ha vært på
jobb i ruspåvirket tilstand?
Gode rutiner for legemiddelhåndtering
Dårlig legemiddelhåndtering kan
resultere i alvorlige feilbehandlinger
og dødsfall. Hvordan kan du som leder
sikre at dere har gode rutiner for
legemiddelhåndtering?
Faglig svikt hos helsepersonell
Helsepersonell har generelt høy
kompetanse innen sitt fagområde og
arbeider til dels svært selvstendig med
pasientbehandlingen. I mange tilfeller
har ikke ledelsen den samme fagspesifikke kompetansen som
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