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Oversendelse av rapport i tilsynssak 

Statens helsetilsyn viser til tilsynsmessig oppfølging etter varsel om en alvorli 
knyttet til den helsehjelp en• år gammel llll(pasienten) fikk ved 

-Hendelsen ble varslet med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven§ 3-3 a. 

Statens helsetilsyn gjennomførte 018 stedlig tilsyn ved 
blant annet med det formål å få opplyst den alvorlige 

hendelsen ytterligere for vurdering av behov for videre tilsynsmessig oppfølging. 
Vedlagt følger endelig rapport i tilsynssaken. Kopi av rapporten er også sendt til pasienten. 

Statens helsetilsyn har kommet til at pasienten fikk uforsvarlig helsehjelp, og vi har ved 
tilsynet avdekket svikt i virksomhetens styring og organisering av helsetjenester til 
rusmiddelpåvirkede pasienter med hodeskade. Vi mener at helsehjelpen som ble gitt har nær 
sammenheng med virksomhetens styring og ledelse, slik at det ikke er aktuelt å vurdere 
administrativ reaksjon mot involvert helsepersonell. Imidlertid legger vi til grunn at det har 
vært mangelfull opplæring av helsepersonell om håndtering av relevante situasjoner, at det 
foreliggende elektroniske prosedyreverket i virksomheten er vanskelig tilgjengelig og 
utfordrende å finne fram i, og at virksomheten ikke sikrer overføring av nødvendig og presis 
informasjon i et pasientforløp. 

Vi har kommet til at det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven§§ 2-2, 3-4 a og 3-8 
nr. I, jf forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og 
helsepersonelloven§§ 4 og 16. 

Vi har vurdert de tiltak som er redegjort for fra sin side, og under 
dette de tiltak som allerede er iverksatt ved virksomheten for å sikre at lignende svikt i 
helsehjelpen ikke skjer igjen, samt tiltak som planlegges satt i verk. Tiltakene er etter vår 
vurdering relevante for den påpekte svikten, og etter en samlet vurdering har vi kommet til at 
de beskrevne tiltakene i tilstrekkelig grad reduserer risiko for at det oppstår lignende 
hendelser i fremtiden. Imidlertid finner vi grunn til å peke på at gjennomføringen av de 
foreslåtte tiltak som går ut på å «understreke viktigheten av», ikke så lett kan sikres eller 
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måles. Vi forutsetter derved a elv i tillegg vurderer andre mer 
systematiske tiltak som kan sikre at disse tiltakene gjennomføres og blir etterlevd i 
virksomheten. Statens helsetilsyn forventer dessuten at ledelsen ved 
har en gjennomgang av vår endelige rapport og tilsynssaken, og at dette brevet og rapporten 
blir gjort kjent for alle som var involvert i hendelsen. 

Tilsynssaken avsluttes med dette fra Statens helsetilsyns side. 

Med hilsen 

fung. direktør seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes de1for uten underskrift 

Vedlegg: Rapport av dags dato 

Kopi til: 
Pasienten 
Fylkesmannen i Nordland 

Helsefaglig saksbehandler: fagsjef 

Juridiske saksbehandlere: seniorrådgiver 
seniorrådgiver 
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Sammendrag 
En• år gammea••adde vært involvert i et basketak hvo~le slått ned.llllble 
hentet av ambulanse, og ambulansepersonellet oppfattet pasienten som ruset og kjørt~il 
legevakten. Pasienten hadde en hevelse i bakhodet, og EKG viste forandringer som ved mulig 
hjerteinfarkt. Pasienten fikk derfor 300 mg Dispril (acetylsalisylsyre). En bivirkning av 
acetylsalisylsyre er økt blødningstendens. 

Pasienten ble deretter kjørt i ambulanse til I henvisingsskrivet 
ba legevaktslegen om at det ble gjort en vurdering av mulig akutt hjertesykdom, og vurdering 
av eventuell hodeskade. Da pasienten kom til akuttmottaket, ønsket-kke undersøkelse, 
men ble observert i akuttmottaket en times tid-ble økende urolig, og 

Om lag tolv timer etter at pasienten forlot sykehuset ble v-oppfattet som 
vanskelig å vekke, og ~le reinnlagt ved Ved reinnleggelsen 
hadde pasienten nedsatt bevissthet, og det b v a vor 1g o eskade med 
~~- Pasienten ble overført til avdeling ved --IF for livreddende behandling. Operasjonen av pasienten ble komplisert på 

grunn blødningstendens hos pasienten. Dette kom uventet på som ikke hadde 
oppfattet at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre. • 

I det aktuelle pasientforløpet ble ikke relevant informasjon om hodeskade o 
tilstrekkelige videreformidlet til mottakende helsepersonell ved 
Tilstrekkelig relevant informasjon om hodeskade og bevissthetstap ble heller ikke etterspurt 
av mottakende helsepersonell. Det er sannsynlig at forholdene medførte forsinket diagnostikk 
og behandling. Ut fra pasientens symptomer og kliniske funn, skademekanisme, rus og at. 
hadde fått acetylsalisylsyre, skulle pasienten ikke ha blitt uskrevet - men ha vært 
innlagt ve da-første gang ble henvist sykehuset. Videre skulle 
opplysningene om at pasienten hadde ratt acetylsalisylsyre vært formidlet~ligere, både 
muntlig og skriftlig, da pasienten ble tilbakeført sykehuset - og~le overflyttet 
til for videre behandling. 

Etter Statens helsetilsyn sin vurdering har ikke virksomheten lagt til rette for forsvarlig 
organisering av tjenesten for å sikre at ruspåvirkede pasienter med hodeskade får forsvarlig 
helsehjelp. Tilsynet avdekket at rutiner og prosedyrer om oppfølging av hodeskader var 
tilgjengelige i virksomheten, men at det elektroniske prosedyreverket ved sykehuset var 
vanskelig tilgjengelig, og utfordrende å finne fram i. Dette medførte at helsepersonell i liten 
grad benyttet seg av prosedyreverket ved sykehuset. Det hadde videre ikke vært gjennomført 
relevant opplæring. Dette gjaldt eksempelvis håndtering av ruspåvirkede pasienter med 
hodeskade, eller håndtering av pasienter som ikke ønsker helsehjelp, og under dette når slike 
pasienter skal holdes tilbake for å gi nødvendig helsehjelp. Videre avdekket tilsynet at 
virksomheten ikke sikrer at nødvendig informasjon i et pasientforløp blir delt og forstått av 
involvert personell. 

Avvikene fra god praksis ved håndteringen av pasienten er etter Statens helsetilsyn sin 
vurdering så store, at vi vurderer at pasienten har fått uforsvarlig helsehjelp. Svikten i 
helsetjenesten skyldes mangler ved virksomhetens styring og ledelse. Det foreligger også 
brudd på plikten til å tilrettelegge virksomheten slik at personell som utfører tjenestene kan 
utføre sitt arbeid i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet. Det foreligger brudd på 
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spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, 3-4 a og 3-8 nr.I, jf. forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og helsepersonelloven§§ 4 og 16. 

1 Tilsynets tema og omfang 
Statens helsetilsyn mottok varsel om en alvorlig hendelse ved 
~arselet gjaldt oppfølging og behandling ave-år gammel pasienten) med 
~odeskade. Pasienten hadde vært involvert i et basketak hvor le slått ned, og -
var beruset. Vitner som ringte etter ambulanse oppga at pasienten hadde hatt et bevissthetstap. 
Ambulansepersonellet kjørte lllltil legevakten. Det ble påvist en hevelse i bakhodet, og 
EKG viste forandringer som ~mulig hjerteinfarkt. Pasienten fikk 300 mg Dispril 
(acetylsalisylsyre), og ble kjørt i ambulanse til medisinsk mottak ved-I 
henvisingsskrivet ba legevaktslegen om at det ble gjort kardiell vurdering, og vurdering av 
eventuell hodeskade. 

Pasienten var ikke villig til å bli nærmere undersøkt, men ble observert i akuttmottaket en 
times tid. På denne tiden ble pasienten økende uroli o 
-ble ikke innlagt, men ble overlatt 
timer etter a forlot sykehuset ble han oppfattet som vanskelig å vekke, og. 
ble innlagt Ved ankomst ble det avdekket alvorli hodeskade med h · emeblødnin . 
Pasienten ble overført til nevrokirurgisk avdeling ved 

oppfattet ikke at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre. De 
forstod dermed ikke årsaken til at pasienten blødde uventet mye under operasjonen, og 
blødningstendensen påvirket behandlingsvalg før og under operasjonen. 

Statens helsetilsyn gjennomførte stedlig tilsyn ved--or å opplyse hendelsesforløpet. Vi 
har vurdert om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp, og vi har også vurdert om virksomheten 
sikrer at det tilbys forsvarlige helsetjenester til pasienter som er ruset og som henvises til 
undersøkelse etter hodetraume. Under dette har vi vurdert om virksomheten er organisert slik 
at helsepersonell ved - kan utføre sitt arbeid i samsvar med kravet til faglig 
forsvarlighet. Vi har avgrenset saken til å gjelde en vurdering av helsehje~m ble gitt ved 
-g vurderer ikke helsehjelpen som ble gitt av legevakten eller ve~ærmere. 

2. Aktuelt lovgrunnlag 
Statens helsetilsyn er gitt myndighet til å føre tilsyn med spesialisthelsetjenesten, jf. 
helsetilsynsloven § 2. Gjennom tilsyn fører Statens helsetilsyn kontroll med om tjenestenes 
omfang og innhold er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. 

De sen~ørsmålene ved vurderingen av saken er om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp, 
og om -har organisert seg slik at de sikret forsvarlig helsehjelp til pasienter som er 
beruset, og som henvises for å få vurdering av eventuell hodeskade, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven§ 2-2, 3-4 a og 3-8 samt forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten§§ 6-9. Videre har vi vurdert om 
virksomheten er tilrettelagt slik at personell som utfører tjenestene kan utføre sitt arbeid i 
samsvar med kravet til faglig forsvarlighet, jf. helsepersonelloven §§ 4 og 16. Vi har også 
vurdert o~har ivaretatt sin plikt til kontinuerlig arbeid for kvalitetsforbedring og 
pasientsikk~g under dette om det er iverksatt adekvate og tilstrekkelige tiltak etter 
hendelsen, for å forhindre at lignende hendelser skjer i fremtiden. 
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2.1  Plikt til forsvarlighet 
Det er et grunnleggende krav til helsetjenesten at den helsehjelpen som tilbys og ytes er faglig 
forsvarlig, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven §§ 4 og 16. 
Forsvarlighetskravet gjelder både for virksomheter og for det enkelte helsepersonell.   
 
Kravet til at helsetjenestene skal være forsvarlige er en rettslig standard, og ved fastleggingen 
av innholdet kravet må en ta utgangspunkt i hva som kan forventes av helsepersonell og 
virksomheter i den konkrete situasjonen. Forsvarlighetskravet er forankret i anerkjent 
fagkunnskap, faglige retningslinjer og samfunnsmessige normer. Det innebærer at innholdet i 
plikten må fylles ut med normer utenfor loven, og at kravet vil endre seg i tråd blant annet 
med faglig og teknisk utvikling samt endringer i verdioppfatninger. Disse normene utgjør 
samlet det som betegnes som god faglig praksis. Samtidig danner normene utgangspunkt for å 
fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går.  
 
2.2  Øyeblikkelig hjelp til pasienter som motsetter seg nødvendig helsehjelp 
Helsepersonelloven § 7 pålegger helsepersonell en plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp. Som 
et alminnelig utgangspunkt omfatter plikten til å yte øyeblikkelig hjelp de situasjoner hvor det 
oppstår akutt behov for undersøkelse eller behandling, blant annet for å gjenopprette og/eller 
vedlikeholde vitale funksjoner, og for å forhindre eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse 
som følge av skade eller sykdom. I vurderingen skal det legges vekt på om det er fare for liv, 
eller fare for alvorlig forverring av helsetilstanden.  
 
Ved øyeblikkelig hjelp baseres ikke behandlingen på samtykke som rettsgrunnlag. Dette fordi 
situasjoner hvor øyeblikkelig hjelp skal gis ofte er preget av at tiden er knapp, og situasjonen 
ofte er kritisk. Det vil derfor være vanskelig å ta stilling til om en pasient har 
samtykkekompetanse. Helsehjelp skal derfor i slike situasjoner gis selv om pasienten 
motsetter seg det, og selv om pasienten ikke er i stand til å samtykke. Dette følger av 
helsepersonelloven § 7 første ledd andre punktum. 
 
2.3  Krav til helsepersonell 
Ved vurderingen av om helsehjelpen har vært forsvarlig skal det tas utgangspunkt i hva som 
er god praksis for tilsvarende forhold. Det som står sentralt er hvordan helsepersonellet burde 
ha opptrådt i en konkret situasjon, ikke hvordan helsepersonellet burde opptrådt i en ideell 
situasjon. Forsvarlighetsvurderingen av helsepersonells handlinger skal gjøres på bakgrunn av 
hvordan situasjonen fortonte seg der og da, og hvilke alternativer helsepersonellet hadde til 
handling. Forsvarlighetsstandarden tar utgangspunkt i hva som kan forventes ut fra 
kvalifikasjoner, men må også vurderes i lys av arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. 
Fagutøvelsen må etter omstendighetene avvike relativt klart fra god praksis før helsehjelpen 
anses for å være uforsvarlig.  
  
2.4  Krav til virksomheten 
Samtidig som helsepersonell har en selvstendig plikt til å utøve sitt arbeid i tråd med faglig 
forsvarlighet, har spesialisthelsetjenesten plikt til å legge til rette for at helsepersonell kan yte 
forsvarlig helsehjelp og overholde sine lovpålagte plikter, slik at den enkelte pasient gis et 
helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Dette innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, 
evaluere og korrigere virksomhetens innhold slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar 
med krav fastsatt i lov eller forskrift.  
 
Sykehusene har et særlig ansvar for oppgaver knyttet til pasientbehandlingen, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr.1. Begrepet pasientbehandling dekker i denne 
sammenheng alle sykehusets aktiviteter vedrørende undersøkelse, behandling, pleie og 
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rehabilitering. Videre er det en forutsetning at sykehusene er organisert slik at de kan ivareta 
sine oppgaver på en effektiv og kvalitativt god måte i samsvar med god faglig praksis, 
herunder nasjonale faglige retningslinjer.  
 
Det stilles krav til at det gjennomføres organisatoriske og ledelsesmessige tiltak som gjør det 
mulig for helsepersonellet å oppfylle plikten til forsvarlig yrkesutøvelse. Dette kan være å 
gjennomføre organisatoriske og systematiske tiltak som sikrer tilstrekkelige personalressurser 
med nødvendige kvalifikasjoner, tilstrekkelig adekvat utstyr, tydelig fordeling av ansvar, 
oppgaver og myndighet og nødvendige instrukser, rutiner og prosedyrer for de ulike 
oppgavene.  
 
2.5   Virksomhetens plikt til systematisk kvalitets- og pasientsikkhetsarbeid 
(internkontroll) 
Enhver som yter helsetjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a.  
Bestemmelsen må ses i sammenheng med helsetilsynsloven § 3 og forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den som har det overordnede ansvaret for 
virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av 
planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av virksomhetens aktiviteter. Dette 
innebærer at ledelsen fortløpende må etterspørre resultater når det gjelder kvalitet og 
pasientsikkerhet og umiddelbart gjennomgå alvorlige hendelser for at tilsvarende ikke skal 
skje igjen.  
 
Plikten til å drive systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid konkretiseres 
nærmere i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-9. 
Virksomhetene har en plikt til:  

 å sikre at man har lagt til rette for at ansatte blir i stand til å utføre sine oppgaver i 
henhold til regelverk  

 å styre virksomheten slik at regelverk faktisk blir fulgt og virksomhetens mål nås  
 å drive systematisk kontroll, slik at brudd på regelverk og interne rutiner oppdages  
 å treffe tiltak hvis regelverk og interne rutiner brytes  
 å evaluere sin virksomhet, slik at man lærer av gode og dårlige erfaringer.  

 
Det følger av Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-2/2013 – «Lederansvaret i 
sykehus», at systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er et ansvar for ledere på alle 
nivåer i tjenesten. Arbeidet skal forankres og etterspørres av toppledelsen, men spesielt ledere 
som arbeider nær pasienten har en nøkkelrolle. Systematisk kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeid er på denne måten en sentral del av ledelsens styringssystem for 
sykehuset. Det er sentralt for et godt styringssystem at det ikke skal være tvil om hvordan 
ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt i en virksomhet.  
 
2.6   Informasjon til pasienten og pårørende 
Etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-11 har helseforetakene plikt til å sørge for at pasienten 
får den informasjonen han eller hun har rett til å motta etter pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 3-2. Pasientens nærmeste pårørende har også rett til å få informasjon om den alvorlige 
hendelsen og de tiltakene virksomheten har iverksatt for å redusere risiko i etterkant av 
hendelsen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 og § 3-2 fjerde og femte ledd. 
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3. God faglig praksis - forventninger til håndtering ved mulig hodeskade  
God faglig praksis for utredning og helsehjelp ved hodeskader er beskrevet i Skandinaviske 
retningslinjer. Retningslinjene er allment tilgjengelige i oppslagsverk, som Norsk elektronisk 
legehåndbok, og er kjent i norske sykehus (3–10).  
 
Det er vanlig å kategorisere hodeskader som alvorlige, moderate, milde eller minimale. 
Vurderingen av pasientenes bevissthetsnivå (Glasgow Coma Score (GCS)) inngår som en 
viktig del av klassifikasjonen. Hodeskader der pasienten ikke har påvirket bevissthetsnivå 
(GCS 15), og ikke har vært bevisstløse eller hatt gjentatt oppkast, klassifiseres som minimale 
hodeskader. Milde hodeskader grupperes som skader med lav, medium og høy risiko. En 
målsetting med klassifisering av hodeskader er å bestemme hvilke pasienter man skal 
undersøke nærmere med CT caput, blodprøver og/eller observasjon. En forenklet presentasjon 
av de skandinaviske retningslinjene for utredning er vist i figurene 7 og 8 nedenfor. 
   
Når en pasient innlegges i sykehus etter et hodetraume er det nødvendig å få så nøyaktig 
informasjon om årsak til traumet og anamnese som mulig. Det er særlig av interesse å få vite 
skadetidspunktet, om pasienten har vært bevisstløs, hatt kramper og om pasienten har kastet 
opp. Likeledes er det nødvendig å innhente informasjon om pasientens tidligere sykdommer, 
og om pasienten bruker legemidler som er relevant for behandlingsvalg, for eksempel om 
pasienten har tatt legemidler som kan øke faren for blødning (antikoagulasjonsmidler og 
platehemmere). Bruk av legemidler som øker faren for blødning gir økt risiko etter 
hodeskader. Det gjelder både koagulasjonshemmende legemidler og legemidler som nedsetter 
funksjonen i blodplater.  Det er også viktig at eventuell bruk av medikamenter som påvirker 
blødningsrisiko er kjent for kirurger om det viser seg nødvendig å operere pasienten på grunn 
av hjerneblødning (11–14).  
 
Helsepersonell som ivaretar pasienten må observere bevissthetsnivå ved bruk av  
GCS. Pupillereaksjon bør følges, i tillegg til generell observasjon av luftveier, pustefunksjon 
og sirkulasjon. Ved klinisk undersøkelse skal helsepersonell avklare hvorvidt pasienten har 
hukommelsestap for hendelsen, og være ekstra observante på tegn til skallefraktur 
(eksempelvis spesielle blåmerker, lekkasje av cerebrospinalvæske fra nese eller øre).  
Det er spesielt viktig at observasjoner og funn ved undersøkelser rapporteres videre til 
helsepersonellet som ivaretar pasienten i behandlingsforløpet. 
 
For å kunne bestemme adekvat utredning og behandling er det nødvendig å vurdere 
alvorlighetsgraden av hodeskaden. Det er kjent at det er mer krevende å vurdere 
rusmiddelpåvirkede pasienter etter hodetraumer (15,16). Statens helsetilsyn har i tidligere 
tilsynssaker konkludert med at det i noen tilfeller er nødvendig å undersøke 
rusmiddelpåvirkede pasienter med mistenkt hodeskade selv om de motsetter seg dette (17).  
Dersom det mangler opplysninger som er nødvendige for å avklare riktig oppfølging 
(skadetidspunkt, bevissthetstap, hukommelsestap, oppkast) bør pasienten utredes med CT 
caput eller observeres i flere timer.   
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Figur 1 Skandinaviske retningslinjer f or håndtering av pasienter med hodeskade 
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4. Beskrivelse av forhold ved virksomheten av betydning for vurderingen 
Under dette punktet gjøres det rede for hvordan -gjennom sin styring og kontroll sikrer 
at ruspåvirkede pasienter som innlegges med spørsmål om hodeskader tilbys forsvarlige 
helsetjenester. Under dette hvordan virksomheten har planlagt og gjennomført omfanget og 
innholdet i tjenestene, og på hvilken måte virksomheten har tilrettelagt for at personellet som 
utfører tjenestene til pasientgruppen kan utføre sitt arbeid i samsvar med kravet til faglig 
forsvarlighet. Det er av interesse å se på virksomhetens organisering, gjeldende retningslinjer 
og praksis blant de ansatte. 

4.1 Organisering, rutiner, prosedyrer og retningslinjer 
4.1.1 Organisering og vaktordninger 



helsehjelpen, sørge for kompetanseutvikling for egne leger, legge til rette for arbeid med 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbeding. 

~sedyrer og retningslinjer for helsehjelpen 
~r organisert retningslinjer og prosedyrer i et elektronisk dokumentsystem (Docmap ). 
I samtaler med helsepersonell under det stedlige tilsynet kom det frem at systemet er 
vanskelig tilgjengelig. Blant annet er det vanskelig å benytte fordi det er nødvendig å kjenne 
korrekt tittel på dokumentet for å finne frem til den aktuelle prosedyren. Vi fikk opplyst at 
legene derfor i liten grad benyttet prosedyreverket ved sykehuset. Leger ved medisinsk 
avdeling benyttet heller Metodebok for le er medisinsk avdelin fra 
( 18) eller et tilsvarende dokument fra 
inneholder imidlertid ikke veiledning for håndtering av hodeskader. 

Statens helsetilsyn fikk under det stedlige tilsynet tilgang til en liste av dokumentnavn i 
Docmap. Totalt inneholder listen navn på over 20000 dokumenter. 

Ved søk på «hodeskader» fikk vi følgende 
• 2017, gjeldende for • • • • • ••• 

• «Commotio Cerebri og hodeskader», 2012, gjeldende for 

• «Hodeskader», 2015, gjeldende for akuttmedisinsk klinikk 
• «Alvorlig hodeskade, prehospital behandling», 2011, gjeldende for luftambulanse 

• · ter med lett hodeskade», 2015, gjeldende for ortopedisk 

Ved søk på «hodetraume» fikk vi i tillegg treff på: 
• «Hodetraumer, 2015», gjeldende for ortopedisk sengeenhet. 

Statens helsetilsyn ba om alle prosedyrer og retningslinjer som en fra virksomhetens side 
oppfattet som relevante for behandling av hodeskader. Vi fikk tilsendt følgende prosedyrer: 

• 

• 

• 

«Commotio Cerebri og hodeskader» (19) 
Prosedyren gjelder for og er fra 2012. I dokumentet 
gjøres det rede for inndeling av hodeskader hvor lett hodeskade betegnes med GCS 14 
eller 15 med kortvarig bevissthetstap (<5 minutter). Det er også gjort rede for 
risikofaktorer hvor sterk rus og vanskelig observasjon er nevnt som eksempler. Lette 
hodeskader skal ifølge prosedyren utredes med CT eller observasjon. Prosedyren 
anbefaler at det gjøres CT caput og observasjon selv om skaden klassifiseres som lett 
eller minimal, dersom det er risikofaktorer og med spesiell oppmerksomhet ved 
intoksikasjon. 
«Hodetraumern (20) 
Prosedyren gjelder for -enhet• -log er fra 2015. Dokumentet beskriver 
observasjon og oppfølging av pasienter som innlegges med hodeskader/hodetraumer 
«Rett triage av pasienter i akuttmottaket» (21) 
Dokumentet beskriver triagering av pasienter til akuttmottaket. Pasientene prioriteres 
ut fra kontaktårsak og vitale parametre, og gis ut fra dette en fargekode. Fargekoden 
benyttes for grunnlag for hvor raskt pasienten må tilses av lege. 
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• «Sikre pasienter der monitorering ikke lar se 
Dokumentet · elder for blant annet 

dokumentet er å gi retningslinjer for å sikre pasienter hvor adekvat overvåkning ikke 
lar seg gjennomføre, og det er særlig pekt på triagering og andre skåringsverktøy 
(NEWS). Det fastslås at det er lege som har overordnet ansvar for å ordinere korrekt 
overvåkning, og det er fremhevet at det i særskilte tilfeller der pasienten ikke 
samarbeider kan være nødvendig å bruke tvang jf. helsepersonellovens § 7, første ledd. 

• «Medisinsk operativ manual (MOM)» (2) 
Dokumentet er tilgjengelig i papirform og elektronisk form og består av >700 sider. 
MOM benyttes a f enester o beskriver undersøkelse, monitorering og 
behandling som er aktuelt fo elsepersonell. I tillegg til vanlig 
pasientundersøkelse er det i vet at det kan være aktuelt å ta EKG ved 
forgiftning, rus og skader. 

4.1.3 Praksis ved mottak av pasienter i akuttmottaket 
Pasienter som kommer til akuttmottaket meldes telefonisk 
fra henvisende instans, eksempelvis fra legevakten, og 
også oftest fra AMK som får informasjon fra ambulansen. 
Kontaktårsak ( «Inn årsak») registreres oftest før pasienten 
ankommer sykehuset, og vises i form av et eller to ord på 
en elektronisk oversiktssskjerm i akuttmottaket. 
Kontaktårsaken benyttes som en del av underlaget for 
triageringen av pasientene. 

4.1.4 Opplæring og vedlikehold av kompetanse hos 
personellet 

hr.smerter 

U rfnrete ... 

Figur 2 Bilde fra skjerm med 
kontaktårsak/inn årsak 

Nye sykepleiere som begynner å arbeide i prehospital klinikk får utdelt dokumentet 
«Velkommen til prehospital klinikk!» (23). Her gjøres det rede for arbeidsoppgavene i 
akuttmottaket og i AMK. Sykepleiere i prehospital klinikk deltar jevnlig i kurs. Dette blant 
annet i traumesykepleie (KITS), som er et kurs som omhandler sentrale tema som; sjokk, 
traumer mot brystkassen, magen, bekkenet, ekstremiteter og hodet. 

LIS 1 som begynner ved medisinsk klinikk får utdelt dokumentet «Velkommen til 
turnustjeneste ve I dette dokumentet er det blant annet gjort 
rede for prosedyreverket i Docmap. 

Ambulansepersonell gjennomgår resertifisering to ganger årlig, hvor de blant annet 
gjennomgår bruken av MOM. 

4.1.5 Løpende kvalitetsforbedrende arbeid 
Under det stedlige tilsynet fremkom det at helsepersonellet ble oppfordret til å melde avvik. 
Avviksmeldinger behandles i linjeledelse og et sentralt kvalitetsutvalg. Fra ledelsen ble det 
opplyst at det om lag en gang i året oppsto situasjoner i akuttmottaket der pasienter var 
urolige og motsatte seg undersøkelse, men at det ikke var gjort systematisk vurdering av dette. 
Prosedyren som i noen grad tar for seg denne problemstillingen (22), ble ikke nevnt i 
samtalene med ledelsen og syntes ikke kjent blant helsepersonellet. Ledelsen opplyste at de 
var kjent med at helsepersonell ikke syntes det elektroniske prosedyreverket var 
brukervennlig nok, og at det derfor i liten grad ble benyttet. Det var etter det ledelsen kjente 
til, ikke meldt avvik knyttet til bemanning og kompetanse i akuttmottaket. 
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I sin tilbakemelding til vår foreløpige rapport, har -lant annet vist til hendelsesanalyse 
gjennomført i etterkant av hendelsen. Analyseteam~det av en representant for seksjon 
for pasientsikkerhet ve~ en sykepleier fra prehospital klinikk, LIS fra henholdsvis 
-o g en ambulansefagarbeider fra 

Analyseteamet konkluderer i rapporten med at det kan se ut som om følgefeil knyttet til 
manglende kommunikasjon om pasientens bevissthetstap var utslagsgivende, og at 
rusmiddelbruk var en faktor som vanskeliggjorde korrekt diagnostisering. Det er pekt på at 
legevaktslegen ikke ble informert om bevissthetstapet fra AMK. 

Ledelsen ved-har besluttet følgende tiltak for å redusere risiko for at liknende 
hendelser skal oppstå. Fire av disse tiltakene omhandler «å understreke viktigheten av»: 

• at AMK følger medisinsk indeks, 
• at AMK videreformidler opplysninger til aktører senere i behandlingskjeden, 
• at ambulansepersonell leser oppdragsmelding fra AMK og 
• at det tenkes på differensialdiagnoser ved rusmiddelbruk. 

Ellers er det redegjort for at virksomheten vurderer å innføre analysemetode for å utrede 
hodeskade (SI0OB) og å endre på regelmessig undervisning knyttet til spesielle utfordringer 
knyttet til somatisk diagnose ved rus. 

Det er startet opp med simuleringstrening/ferdighetstrening som egen læringsaktivitet ved 
medisinsk klinikk. Denne aktiviteten foregår ved at det lages et relevant scenario, og at 
helsepersonell deretter øver på mottak og håndtering av pasienten. «Agitert/beruset pasient» 
er tatt inn som en tilstand det skal øves på i disse simuleringstreningene. Noen av målene i 
simuleringstreningen er at alle LIS-leger skal: 

• Selvstendig kunne håndtere sammensatte og komplekse sykdomstilstander hos eldre, 
samt komplikasjoner av somatisk, psykisk og medikamentell karakter. 

• Ha god kunnskap om akutt somatisk rusomsorg. Beherske samarbeid med andre 
virksomheter i rusomsorgen og overføring av pasienten til riktig omsorgsnivå etter 
behandling. 

• Selvstendig kunne behandle de alvorligste abstinenskomplikasjonene, også på 
overvåkningsavsnitt. 

• Ha god kunnskap om kompleksiteten av etiologi ved akutt psykoseidelir 
• Selvstendig kunne håndtere de rusutløste akuttsituasjoner i mottak, og innhente 

nødvendig psykiatrisk ekspertise ved psykoser, selvskading og suicidale handlinger 
• Ha kunnskap om bruk av tvang innen somatisk medisin og psykisk helsevern, særlig 

med hensyn til lovverk og samhandling med vektere og politi. Ha god kunnskap om 
innleggelse i henhold til aktuelt lovverk om tvungent psykisk helsevern 

• Ha god kunnskap om indikasjon for, og risiko ved, bruk av fysisk overmakt ved 
håndtering av utagerende pasienter. Beherske kommunikasjon med slike pasienter 
med fokus på å dempe konfliktnivå og grad av paranoia. 

Andre tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført ved er bedring av løsning 
for elektronisk ambulansejournal i påvente av nasjonal løsning. har ute anbud for 
anskaffelse av ny løsning. I anbudet er det tatt med i spesifikasjonen at det som dokumenteres 
av AMK også registreres i-sientens prehospitale journal og videreformidles til både 
legevaktslege og sykehus. ener at dette vil kunne bidra til å hindre tilsvarende hendelser i 
fremtiden. 
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Etter at hendelsesanalysen var sluttført, var klinikksjef ve~pital klinikk i kontakt med 
pasienten på telefon, og pasienten fikk en redegjørelse fo~in interne analyse. Pasienten 
hadde ikke kommentarer til denne, og ønsker heller ikke å møte på sykehuset for en 
giennomgang. 

5. Beskrivelse av hendelsesforløpet 
Vi vil under dette punktet beskrive saksforholdet knyttet til hendelsesforløpet som ledet frem 
til den alvorlige hendelsen. Opplysninger om hendelsesforløpet er blant annet hentet fra 
pasientjournalen og avviksmeldinger, i tillegg til samtaler med pasientens pårørende og 
helsepersonellet som var involvert i hendelsen. Statens helsetilsyn har også fått tilgang til 
lydlogger fra kontakten mellom prehospitale tjenester den dagen pasienten ble innlagt i 
sykehuset. 

5.1 Skadestedet - ambulanse 
AMK ble varslet på telefon om en hendelse den O 18 kl. -AMK fikk 
opplyst om skade på pasienten, foranlediget av et basketak mellom pasienten o~ annen 
person. Den andre personen som var involvert hadde fortalt at pasienten hadde-falt på 
ryggen, setet og så bakover og at pasienten slo bakhodet i bakken. Innringeren, som var en 
annen enn personen som var involvert i basketaket, opplyste om at en kunne se at pasienten 
hadde en kul i bakhodet. På spørsmål fra AMK opplyste inmingeren at pasienten hadde vært 
bevisstløs en kort stund. 

Ambulansepersonellet var fremme hos pasienten etter fire minutter. De beskrev til AMK at 
pasienten pratet usammenhen-nde, og a-hadde en hevelse/hematom i bakhodet. 
Ambulansepersonellet skåret il GCS 14 med trekk fordi de oppfatt~adde 
desorientert tale. 

5.2 Legevakten 
Ambulansen tok pasienten med til legevakten hvor de ankom med pasienten 25 minutter etter 
at ambulansen mottok varselet. Legen ved legevakten tilså pasienten like etter at han kom til 
legevakten, og gikk litt til og fra de neste minuttene. Pasienten anga smerter, men kunne ikke 
gjøre rede for hvor ~adde vondt. 

Ambulansepersonellet var sammen med pasienten og koplet på EKG og det ble gjort en 
automatisert EKG-analyse. Denne konkluderte med «Terapiforslag: EKG tilfredsstiller de 
spesifikke S TEMI kriteriene». 

Legevaktlegen journalførte at pasienten hadde fått et slag i-del av kjeven, 
at EKG var tatt og viste STEMI. Legevaktslegen 

journalførte videre at pasienten ikke hadde hatt eller hadde brystsmerter, at det syntes lite 
sannsynlig at det var reell hjertesykdom, og at det uansett ikke var aktuelt å gi trombolyse 
siden tidspunktet for eventuell smertedebut ikke var kjent. 

en konfererte med_, ordinerte 300 mg Dispril og henviste pasienten 
vklaring på sykehuset1ør'Skunne overlates til 

Av henvisingsskrivet fremgår det at pasienten hadde fått 300 mg Dispril, 
og et e e t om at det skulle gjøres kardiell vurdering samt vurdering av eventuell 
hodeskade. 
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5.3 Transport fra legevakt til - kommunikasjon om innleggelsesdiagnose 
Pasienten ble transportert fra legevakten og ankom sykehuset kl-etter om lag 50 
minutters transport. 

Underveis til sykehuset kommuniserte ambulansepersonellet med AMK og informerte om 
pasienten. Det ble informert om indikasjonen for EKG ( del av monitorering og pasienten 
hadde angitt smerter, men uten lokalisasjon) og resultatene fra EKG (STEMI). Hodeskaden 
ble også formidlet ved at AMK fikk høre at den andre involverte i basketaket hadde forklart at 
pasienten hadde blitt slått, falt bakover på setet, rullet bakover og slått hodet i bakken. 

AMK kontaktet sykehuset på telefon. I denne samtalen ble det ble gjort rede for at pasienten 
var urolig og måtte holdes fast i bilen, at det var sett EKG-forandringer (STEMI), men at det 
var usikkert om dette kunne ha sammenheng med rusmiddelbruk/forgiftning eller 
h'ertes kdom. Det ble informert om at 

odeskaden eller pasientens bevissthetstap ble 
ikke nevnt i denne samtalen, og det ble i samtalen enighet mellom ambulansesentralen og 
sykehuset om at innleggelsesdiagnosen var STEMI og intoksikasjon (forgiftning). 

På sykehuset ble kontaktårsak i akuttjournal angitt av triagesykepleier til «Intox, Stemi?». 
Dette var også teksten som var satt som «Inn årsak» på skjermen i akuttmottaket (se figur 1). 

5.4 Ankomst~ første gang 
Da pasienten ankom sykehuset forelå henvisingsskrivet fra legevaktlegen der det var bedt om 
somatisk avklaring, kardiell vurdering og vurdering av eventuell hodeskade. I tillegg forelå 
manuelt utfylt ambulansejournal. I ambulansejournalen ble bevissthetstap eller EKG 
forandringene ikke nevnt, men det er opplyst at pasienten hadde slått hodet i asfalten etter å ha 
blitt slått. 

Statens helsetilsyn fikk i etterkant av det stedlige tilsynet tilsendt et dokument som også er 
benevnt «Ambulansejournal», som gjelder oppdraget fra pasienten ble hentet på skadestedet 
til han ble avlevert på sykehuset. I dette dokumentet er årsak til utrykning/problem meldt til 
AMK utfylt med teksten «har vært bevisstløs» med kriterium fra Norsk Indeks H.37.02. 
Denne koden tilsvarer «Har vært bevisstløs, men er i ferd med å våkne.» (24). Dette 
dokumentet ble ikke overlevert da pasienten ble overlatt til helsepersonellet i akuttmottaket. 
Teksten fra den endelige ambulansejournalen «Har vært bevisstløs» skal etter det Statens 
helsetilsyn forstår imidlertid ha vært tilgjengelig på skjermen i ambulansen. 

Det var to leger tilstede da pasienten ankom akuttmottaket, en medisinerstudent og en erfaren 
lege i spesialisering. Under det stedlige tilsynet fikk vi opplyst at ambulansepersonellet 
rapporterte om pasientforløpet til den mest erfarne legen i mottaket, og at sykepleieren ikke 
deltok i rapporteringen siden hun var opptatt med å ivareta pasienten. Sykepleieren oppfattet 
det slik at hodeskade var avklart ved legevakten, og hun var ikke klar over at pasienten hadde 
fått acetylsalisylsyre på legevakten. 

Legen som snakket med ambulansepersonellet oppfattet ikke at pasienten hadde vært 
bevisstløs, og han etterspurte heller ikke denne opplysningen. Det er journalført at pasienten 
hadde fri luftvei, oksygenmetning på 96 %, blodtrykk 115/94 mmHg og GCS 15. Det er 
videre beskrevet at pasienten hadde blitt slått på kjeven, falt og slått bakhodet i bakken etter at 
baken/ryggen hadde tatt av for fallet. EKG-funnene er referert og det er angitt at pasienten 
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hadde fått acetylsalisylsyre av legevaktslegen. Legetilsynet er dokumentert av 
medisinerstudenten. 

Pasienten ble angitt å fremstå som ruset-nøvlet, men svarte tidvis adekvat.llllbenektet 
brystsmerter ved flere anledninger. Medisinerstudenten undersøkte pasienten og fant normale 
pupiller, et hematom på 4x4 cm i bakhodet, ellers normal status. EKG som var tatt av 
ambulansepersonellet ble sammenholdt med et tidligere EKG fra 2012, og ble vurdert uendret 
fra dette. Det ble tatt blodprøver som viste normal blodgass og prøver som ikke ga mistanke 
om hjerteinfarkt (troponin < 10 ng/L, CK-MB 4,4 ug/L). 

Pasienten motsatte seg videre undersøkelser, og det lot seg ikke gjøre åta nytt EKG. Notatet 
fra o holdet ved akuttmottaket oppgir at pasienten dermed ble ansett som medisinsk avklart, 
og at Det er ikke dokumentert hvordan legene vurderte 
muligheten av hodeskade. I ·o malnotater fras ke leier er det notert at pasienten forlot 
sykehuset -e det vil si en time og ti minutter etter at-
ankom sykehuset. I samtaler under det stedlige tilsynet fremkom det at vakthavende lege ved 
kirurgisk eller ortopedisk klinikk ikke var blitt konsultert om pasienten. 

5.5 Journalnotat skrevet i ettertid 
Legen som vurderte pasienten i mottaket ved -a pasienten kom til sykehuset første 
gang, har i ettertid gjort rede for vurderingene som ble gjort da pasienten ble overlatt til 
politiet. Han angir i journalnotatet at han mente det var svært liten mistanke om hodeskade, 
spesielt tatt i betraktning at pasienten var meldt til medisin for vurdering av EKG 
forandringer, hadde fått acetylsalisylsyre prehospitalt og det var beskrevet minimalt traume 
mot hodet i innleggelsesskrivet. Legen skriver videre at han mente at det ikke var grunnlag å 
gjøre utredning av pasienten mot-vilje. 

5.6 
Ved tilsyn ••••• lble det oppdaget at pasientens helsetilstand var forverret,.ar 
ikke kontakthar og sidenlJ var kjent me~hadde slått hodet foregaen e dag 
ble ambulanse tilkalt. Dette var kl•••den ~0 18, om lag tolv timer etter at 

le utskrevet fr.-Da ambulansepersonellet kom til pasienten på 
reagerte ved berøring og tilsnakk, men bare med tilbaketrekking og lyder. Ifølge 

ambulansejournalen ble det observert et stort hematom ve~øye. Pasienten hadde hatt 
vannavgang, og Ambulansepersonalet skåret 
pasienten til 8 med GCS kl. 

5.7 Ankomst-- andre gang 
Pasienten ble tilsett av lege som har journalført at pasienten ble undersøkt kl.-en 

fulgte pasienten ved innleggelsen, og opplyste om at 
pasienten hadde mistet bevisstheten etter a-hadde blitt slått ned dagen før. Samtalen ved 
første kontakt var felles samtale mellom~g AMK. 

Ved undersøkelsen hadde pasienten nedsatt bevissthet (GCS 10), og 
ble intubert og lagt i narkose kl. -siden~ar så urolig for C 
blødning i hjernen. 

astet opp. Pasienten 
det. CT-bildet viste 

Luftambulanse fr for transport til nevorkirurgisk avdeling 
for ivre en e e an mg. I ventetiden ble det, etter å ha konferert med 

nevrokirurg ved-tatt CT med angiografi kl-. Det ble skrevet en epikrise som 
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fulgte pasienten til-Her fremgikk det at hadde hatt et kortvarig 
bevissthetstap og at • ikke lot seg vekke I samtaler under det stedlige 
tilsynet, med lege som skrev epikrisen fremkom det at det på det tidspunktet ikke var 
oppmerksomhet om at det var en viktig opplysning at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre. 
Det ble derfor ikke nevnt at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre dagen før, men det ble 
henvist til epikrisen etter den polikliniske kontakten dagen før, hvor dette er nevnt. 

5.8 Overflyttingen av pasienten til ~or operasjon 
fr ar fremm~~en i _om lag kl Pasienten kom 

til flyplassen kl.-, transporten startet kl.- og pasienten ble avlevert i sykehuset 
kl. 

Da pasienten kom ti-ble det umiddelbart tatt ny CT, og pasienten ble deretter tatt til 
operasjonsstua~le operert for å fjerne blod som klemte på hjernen ( dekompressiv 
kraniektomi bilateralt). Kirurgen skrev i operasjonsbeskrivelsen at pasienten var usedvanlig 
lettblødende, og at dette påvirket inngrepet. 

Etter inngrepet ble helsepersonellet klar over at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre kvelden 
før, og en vurderte at dette kunne forklare at pasienten var så lettblødende under 
hjerneoperasjonen. Legene ved-diskuterte situasjonen med vakthavende farmakolog ved 

og det ble besluttet at pasienten skulle få transfusjon med 
blodplater. 

Pasienten har senere vært innlagt til rehabilitering ved - Det synes som at pasienten ikke 
har varige men etter hendelsen, og at pasienten forventes å være klar for arbeidslivet igjen 
snart. 

5.9 Avviksmeldi~ 
Helsepersonell ve~ar skrevet avviksmeldin~ndelsen, og denne er datert den 

2018 ( dagen etter at pasienten kom til- I avviksmeldingen er det 
fremhevet at retningslinjer for akutt håndtering av hodeskader ikke hadde blitt fulgt ved 
-· Det er påpekt at nevrokirurgisk vaktteam ikke ble informert om at pasienten hadde fått 

acetylsalisylsyre. Behandlingen med acetylsalisylsyre antas å ha forverret omfanget av 
blødningen, og gjorde kirurgisk intervensjon mer krevende. Dette medførte også en 
begrensende faktor for kirurgi. 

Helsepersonell ved-krev også avviksmelding om hendelsen, datert 018. 
Her er det indikert at det ble lagt stor vekt på EKG-forandringer prehospitalt, at hodetraume 
var erkjent, men vurdert som mindre alvorlig ved vurdering i mottaket den 018. 
Det er foreslått lavere terskel for CT caput ved skader og når pasienten har fått 
acetylsalisylsyre. Årsaken til hendelsen er angitt å være klassifisert under «organisering, 
kompetanse og/eller kompetansesammensetning». 

6. Informasjon fra pasienten o~årørende 
Statens helsetilsyn har hatt to samtaler pa telefon mild asientens pårørende -Pasientens 

-opplyste i samtale at- fikk informasjon fra om at pasienten hadde en alvorlig 
blødning i hjernen.Ill ble videre informert om at blødningen var betydelig forverret av at 
pasienten hadde fått blodfortynnende, og at det ikke kunne forventes at pasienten ville 
overleve uten betydelige senskader. Behandlingsforløpet ved-ble imidlertid betydelig 

18 



bedre enn forventet og forespeilet, og pasienten ble utskrevet til hjemmet i slutten av 
~018. 

Om oppfølgnin~-etter hendelsen har pasienten-opplyst at .e har fått 
informasjon fra- om omstendighetene rundt innle.lsen, hvorfor pasienten ble 
utskrevet eller hva som skjedde da le reinnlagt på sykehuset dagen 
etter. 

Statens helsetilsyn har også hatt en samtale på telefon med pasienten, drø~ etter 
hendelsen. Pasienten forklarte at ~e husker noe fra verken hendelsen eller ukene etter 
denne på grunn av hukommelsestap. Om oppfølgning fra-etter hendelsen opplyste 
pasienten at • ikke har mottatt noen informasjon fra sykehuset, ut over en 
telefonoppringning. 

Pasienten skal ifølg~ha vært til samtale med lederen for den interne analysen senere, i 
forbindelse med et rehabiliteringsopphold ved -Klinikksjefen ved prehospital klinikk 
har også vært i kontakt ~asienten på telefon. Pasienten fikk en redegjørelse for den 
interne gjennomgange~nsket ikke å møte på sykehuset for en gjennomgang. 

7. Hendelsesanalyse med risikoreduserende og skadebegrensende barrierer 
I ettertid, og basert på de tilgjengelige opplysningene fra forløpet som redegjort for ovenfor, 
legger Statens helsetilsyn følgende til grunn: 
• Pasienten ble livstruende ska~å grunn av blødning etter hodetraume som mest 

sannsynlig ble påført-før-ankom sykehuset. 
• Konsekvensene av blødningen ble mer alvorlig på grunn av forsinket diagnostikk. Dette er 

~sienten ikke ble utredet med CT caput eller observasjon i sykehus dallkom til 
~ørste gang den O 18. 

• Blødningen etter hodeskaden kan ha blitt forverret av at pasienten fikk acetylsalisylsyre 
ved legevakten. Behandlingen med acetylsalisylsyre vanskeliggjorde i tillegg den 
kirurgiske behandlingen. 

7 .1 Hen deises- og årsaksanalyse 
I hendelses- og årsaksanalysen har vi valgt å bruke en metode som beskriver hendelsene og 
hvilke risikoreduserende tiltak (barrierer) som kunne tenkes å kunne hindre alvorlige 
pasienthendelser. Vi beskriver barrierer som var planlagt, i drift, manglet, fungerte eller ikke 
fungerte. I denne analysen tar vi ikke stilling til om helsehjelpen var forsvarlig eller ikke. Det 
vil vi vurdere i et senere kapittel. 

Prosedyrer, bemanning, vaktordninger og kompetanse er en del av de tiltakene virksomheter 
benytter for å redusere risiko for at pasienter ikke får den helsehjelpen de trenger-har 
flere prosedyrer og retningslinjer som er relevante for vurdering ved alvorlig hodeskade. 

En måte å beskrive risiko for svikt knyttet det generelle temaet for tilsynet er å benytte et 
bow-tie diagram. I et slikt diagram beskrives hendelser/risikofaktorer/trusler som kan bidra til 
at alvorlige hendelser oppstår. Mulige tiltak som kan hindre en uønsket utvikling kalles for 
barrierer. Sentralt i en bow-tie risikoanalyse er en hendelse der virksomheten står i fare for å 
miste kontroll (topphendelsen). Et eksempel på en slik krevende situasjon er når pasienter 
med kirurgiske tilstander henvises til og vurderes av helsepersonell i medisinsk avdeling. Et 
eksempel på en slik risikoanalyse er vist i vedlegg til rapporten. 
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Topphendelsen i analysen er situasjonen da pasienten etter hodeskaden ble tilsett ved 
medisinsk avdeling for å få avklart mulig hjertesykdom (på grunn av påvist STEMI på 
prehospitalt EKG) og for å få avklart eventuell hodeskade.  
 
Figur 2 nedenfor viser mulige barrierer som kunne forhindret/redusert risikoen for at 
pasienten blir tatt imot som medisinsk pasient i akuttmottaket. Rusmiddelpåvirkning medfører 
en ekstra utfordring i diagnostikk av hodeskader. Det er et tema i virksomhetens egen 
prosedyre for hodeskader (19), fra faglitteratur og fra tidligere rapporter skrevet av Statens 
helsetilsyn (15–17,25). I tillegg kan traumer hos rusmiddelpåvirkede pasienter medføre behov 
for samarbeid mellom medisinsk og kirurgisk helsepersonell.  
 
 

  

Figur 3. Mulige barrierer mot at pasient med hodeskade mottas som medisinsk pasient i akuttmottaket.  

 
7.2   Risikoreduserende barrierer:  
Statens helsetilsyn mener at det kan ha vært flere bakenforliggende årsaker til at fokus i så 
stor grad var muligheten for hjertesykdom hos pasienten, og at bestilling fra legevakten om å 
vurdere pasientens hodeskade kom i bakgrunnen.  
 
Figur 3 viser mulige barrierer som kunne hindret dette. Mulige barrierer som kunne hindret at 
opplysningen om mulig hodeskade kom i bakgrunnen, er eksempelvis at hele pasientens 
sykehistorie kom frem ved innleggelsen (anamnese), at opplysningene om hodeskaden og 
bevissthetstapet kom frem til helsepersonellet som undersøkte pasienten i akuttmottaket 
(fullstendig og relevant informasjon følger pasienten), og under dette at en holdt alle mulige 
diagnostiske vurderinger åpne og ikke kun fokuserte på enkeltfunn (klinisk undersøkelse med 
EKG). Videre ville en fullstendig sykehistorie og helhetlig vurdering av situasjonen kunne 
sikret at pasienten ble vurdert av helsepersonell med riktig kompetanse (sikre tilsyn av riktig 
gruppe helsepersonell). Mer om disse relevante barrierene i situasjonen kommer under 
punktene nedenfor.   
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Figur 4. Barrierer mot at tegn/symptomer på medisinsk sykdom medfører at pasient med hodeskade mottas ved medisinsk 
avdeling 

7.2. 1 Anamnese: 
En mulig barriere som kunne forhindret at pasientens hodeskade ikke ble tema for 
undersøkelsen i akuttmottaket, er grundig opptak av sykehistorien. Og en mer fullstendig 
anamnese ville derfor kunne hindret dette. På grunn av kunne pasienten ikke 
selv gjøre rede for skaden, eventuelt hukommelsestap og tap av bevissthet i forbindelse med 
skaden. Nøyaktig anamnese der relevante forhold om hodeskaden opplyses er en sentral 
barriere. 

Bevissthetstap og utvikling av bevissthetstilstand ( eksempelvis GCS) er viktige opplysninger 
som bidrar til at riktig indikasjon for utredning kan stilles ( eksempelvis indikasjon for CT 
caput). Opplysninger om legemidler inntatt av pasienten er også viktige, særlig dersom det er 
gitt legemidler som gir økt risiko for blødning. 

Informasjonen om bevissthetstapet ble ikke formidlet i den skriftlige dokumentasjonen som 
kom sammen med pasienten, og bestillingen fra legevaktslegen om å vurdere hodeskaden ble 
ikke fanget opp. Årsaker til dette kan både være mangler ved -sine rutiner ved 
innleggelse i akuttmottaket, og mangler ved kompetansen hos =ert helsepersonell. 

Opplysningene om bevissthetstap i direkte tilknytning til at pasienten hadde blitt slått ville 
mest sannsynlig medført at fokus i akuttmottaket også ville fokusert på muligheten for 
hodeskade. Svikt i informasjonsinnhentingen er derfor sentral i saken, og den barrieren som 
en fullstendig og nøyaktig anamnese skal bidra til, fungerte ikke. 

7.2.2 Fullstendig og relevant informasjon følger pasienten: 
Opplysninger om rusmiddelpåvirkning er innhentet av helsepersonellet og videreformidlet 
gjennom hele behandlingsforløpet ved virksomheten. Det var ukjent hvilke rusmidler 
pasienten hadde brukt, helsepersonellet synes å ha tatt høyde for muligheten for at dette kunne 
medføre behov for utredning ( eksempelvis EKG). Oppfatningen av rusmiddelpåvirkning var i 
tillegg til funn på EKG, årsakene til at pasienten med hodeskade ble henvist til medisinsk 
poliklinikk og ikke til kirurgisk poliklinikk. 

7.2.3 Klinisk undersøkelse med EKG 
Pasienten ble undersøkt av ambulansepersonell og av legevaktslege. Det ble tatt EKG, med 
noe usikker indikasjon, men i tråd med forslag fra oppslagsverket ambulansepersonellet 
benyttet. EKG-analysen ble flagget som STEMI, og dette ble oppfattet som et sentralt funn 
selv om pasienten ikke hadde hatt eller hadde symptomer forenlig med hjertesykdom. Det er 
kjent at hjerneblødning kan gi EKG-forandringer som STEM! (26), men det er lite trolig at 
dette har vært medvirkende til EKG-forandringene. Ved manuell vurdering av EKG-funnene 
ble også STEM! avskrevet. Denne barrieren fungerte ikke optimalt fordi det tilkom 
medisinske opplysninger som i ettertid viste seg å være irrelevante, men som i stor grad 
medførte at pasienten ble mottatt og håndtert som en medisinsk pasient og ikke en kirurgisk 
pasient. Samtidig er det mulig at EKG funnene i realiteten bidro til at pasienten ble sendt til 
sykehus og ikke direkte i politiets varetekt. 

7.2.4 Sikre tilsyn av riktig gruppe helsepersonell/helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse. 
Helsepersonellet som gjør de innledende vurderingene i akuttmottaket må har nødvendig 
kompetanse ev. tilgang til relevante retningslinjer som skal sikre forsvarlig helsehjelp til 
rusmiddelpåvirkede pasienter med mulig hodeskade. Dette vil også gi en riktig triagering, slik 
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at pasienten henvises helsepersonell med relevant kompetanse for videre undersøkelse, og at 
korrekt hastegrad for ev. ytterligere undersøkelser settes. 

Det manglet anamnestiske opplysninger som tilsa mistanke om koronarsykdom. Pasienten 
hadde benektet brystsmerter, og hadde ikke andre symptomer eller tegn på at det skulle være 
indikasjon på åta EKG eller å få -rdert med tanke på hjertesykdom. På tross av at 
innleggelsesskrivet poengterer dette, ble det muligheten for hjertesykdom som ble 
hovedfokus, og dermed medisinsk mottakslege som undersøkte pasienten. Disse 
opplysningene var også kjent for legene i akuttmottaket uten at det medførte at de vurderte 
den kirurgisk problemstillingen i henvisningen nærmere. I realiteten er det som nevnt mulig at 
EKG-forandringer oppstår som følge av hodeskader, selv om dette nok er sjelden (26-28). 
Det er ellers ikke noe til hinder for at hodeskader og hjertesykdom kan oppstå samtidig. 

En mulig svikt i barrieren er at helsepersonellet glemte, eller hadde ikke kompetanse til, å 
etterspørre om pasienten hadde vært bevisstløs etter å ha blitt slått ned. Videre at det manglet 
kompetanse i å vurdere mulighet for hodeskade og mulig tilleggsproblem ved hodeskade og 
acetylsalisylsyre blant legene som mottok pasienten. Sykepleierne hadde ikke tid til å delta i 
rapporteringen mellom ambulansepersonellet og legene, og ville kanskje ha etterspurt dette 
om de hadde deltatt, siden sykepleierne har mer erfaring i kirurgiske problemstillinger enn 
medisinsk forvakt. 

Det er her også relevant at-adde et vanskelig tilgjengelig elektronisk prosedyresystem, 
slik at prosedyrer/retningslinjer om hodeskader i virksomheten ikke var kjent og tilgjengelig. 

Den elektroniske oversiktstavlen som ble benyttet viste kun ett eller to ord vises som «Inn 
årsaker». Dette bidro til å fokusere mot deler av problemstillingen ved innleggelsen, og 
problemstillinger som i dette tilfellet ikke var riktig. 

I den endelige ambulansejournalen er kriterium fra Norsk Indeks satt til «H.37.02, Har vært 
bevisstløs, men er i ferd med å våkne», mens på informasjonstavlen ble «Inn årsak» satt til 
«Intox, Stemi?». Det er grunn til å tro at pasientens kirurgiske problemstilling ville blitt 
vurdert tidlig dersom hodeskade med bevissthetstap og rus hadde vært skrevet som «Inn 
årsak» på den elektroniske tavla. Den kliniske undersøkelsen før ankomsten i mottaket 
fungerte, men bidro ikke til at kirurgisk problemstilling ble vurdert primært, selv om de 
medisinske problemene (STEMI og rus) raskt synes å ha blitt kvittert ut som ikke 
behandlingstrengende. 

Triageringen startet ved den første henvendelsen til sykehuset der legevaktslege kontakter 
medisinsk forvakt og melder pasienten. Det er ukjent hvorvidt hodetraume og bevissthetstap 
er fremhevet i denne samtalen, men det er klart at for-ndrin ene på EKG og ruspåvirkning var 
tema. Etter denne samtalen mellom legevaktslege og 1kk pasienten 300 mg Dispril og 
ble henvist til medisinsk poliklinikk/mottak. 

Dersom det i denne første samtalen var blitt avdekket bevissthetstap etter at pasienten var blitt 
slått ned, er det sannsynlighetsovervekt for at pasienten hadde blitt planlagt tilsett av legene 
som hadde vakt både på kirurgisk og medisinsk avdeling. Ifølge prosedyren fra ortopedisk og 
kirurgisk klinikk fremgår det at denne pasienten burde vært undersøkt med CT caput (19). 
Den grunnleggende årsaken for at denne retningslinjen ikke fungerte var at prosedyren ikke 
var tilgjengelig og kjent for den medisinske legen som tok imot pasienten i akuttmottaket. 
Helsetilsynet fikk opplyst at legene ved kirurgisk avdeling var godt kjent med indikasjoner og 
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vurderinger knyttet til CT ved hodeskade, og at flere av legene gikk med retningslinjer for 
dette i lommen. Det er grunn til å tro at indikasjonen for CT caput hadde vært kjent og vurdert 
dersom det var en kirurgisk lege som tok imot pasienten. 

Sykepleierne i akuttmottaket representerer en gruppe helsepersonell som kan tenkes å bidra til 
å retriagere pasienter mellom kirurgiske og medisinske leger siden de håndterer alle 
pasientgrupper. I dette tilfellet deltok ikke sykepleieren i rapporten fra ambulansepersonellet 
og hadde derfor ikke oppfattet at pasienten hadde mulig hodeskade med bevissthetstap. 

Bortsett fra rusmiddelpåvirkning og at det ble påvist EKG-forandringer dreide denne 
hendelsen seg om en pasient som ble slått ned, fikk et bevissthetstap og deretter et 
medikament som øker faren for blødning. 

Figuren nedenfor viser relevante barrierer som kunne bidratt til at fokus på pasientens 
hodeskade ikke «ble borte på veien», og som kunne bidratt til at pasienten ble vurdert at 
helsepersonell med riktig medisinsk kompetanse i akuttmottaket. 

Pasient med 

Observert ~ ~ 
hodeskade til 

hodetraume sykehus/ 
Hodetraume-

Informasjon om Fullstendig og relevant pasient tatt imot 
kortvarig informasjon følger Klinisk undersøkelse som medisinsk 

bevissthetstap fra pasienten pasient i 
politiet akuttmottak 

I I I 
Figur 5. Barrierer mot at ruspasienter med hodeskade mottas på medisinsk avdeling 

7.3 Skadebegrensende barrierer 
Da pasienten først ble henvist til medisinsk mottak og primært vurdert av leger ved medisinsk 
avdeling, kunne det tenkes flere mulige barrierer som kunne avverge at dette fikk alvorlige 
konsekvenser. Pasienten ble undersøkt klinisk, men dette bidro ikke til å øke 
oppmerksomheten mot mulig hodeskade. Dersom retningslinjene om hodeskader ved 
sykehuset hadde blitt fulgt (19), ville det vært klart for helsepersonellet at pasienten burde 
vært undersøkt ytterligere med CT caput, eller med lengre observasjon. Helsepersonellet 
kjente ikke til denne prosedyren, prosedyreverket ved avdelingen var ikke i praktisk bruk, og 
ledelsen hadde ikke kontroll over at innholdet i prosedyren var kjent. Ledelsen kjente til at 
medarbeidere ikke oppfattet prosedyreverket som brukervennlig nok, og at det derfor ikke var 
i bruk. 

I ettertid har helsepersonellet gitt utrykk for at de mente indikasjonen for videre undersøkelse 
i form av CT caput eller observasjon ikke var sterk nok til å gjøre dette mot pasientens vilje. 
Dette sammenfaller ikke med dokumentene virksomheten selv har utformet når det gjelder 
hodeskade (19), og hvordan de skal håndtere pasienter som ikke lar seg undersøke (22). 
Årsakene for at barrierene ikke fungerte var igjen at avdelingen ikke hadde et fungerende 
prosedyreverk, at prosedyrene ikke var kjent og at det manglet kompetanse og informasjon og 
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oppmerksomhet omkring indikasjon etter en hodeskade, der virksomheten var kjent med at 
det hadde vært bevissthetstap. 

Siden pasienten ble utskrevet 
observasjon over tid. 

etter litt over en time, ble det ikke utført 

Da pasienten ble operert ved- ble det peroperativt påvist økt blødningstendens uten at 
nevrokirurgene visste årsaken til dette. Siden oversending av dokumentene fra
inneholdt alle dokumentene fra oppholdet de~2018, inneholdt de også 
opplysninger om at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre dagen før. Denne opplysningen var 
imidlertid ikke fremhevet i epikrisen eller henvisingsskrivet, men befant seg kun i kopier 
vedlagt i oversendelsen. 

Nevrokirurgene kunne tatt hensyn til dette ved å gi trombocytter peroperativt (12). Årsaken 
for at opplysningen ikke var fremhevet synes å være manglende kompetanse, og/eller 
oppmerksomhet, hos avsendende helsepersonell. 
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Figur 6. Skadebegrensende barrierer mot uønskede konsekvenser av at pasient med hodeskade tilses ved medisinsk avdeling 

8. Statens helsetilsyns vurdering 
Statens helsetilsyn har avgrenset saken til helsehjelpen som ble gitt ved~g det er i 
denne sammenhengen særlig relevant å vurdere håndteringen av pasienten i forbindelse med 
at pasienten kom til sykehuset første gang. Vi har ikke funnet grunn til å vurdere nærmere om 
helsehjelpen som ble gitt pasienten i forbindelse med ambulansetransporten, utredning og 
behandling ved legevakten, informasjonen fra legevakten ti-eller helsehjelpen ved 
~ar vært uforsvarlig. 

Statens helsetilsyn har kommet fram til at det sentrale i denne saken e-itt ansvar for å 
sikre forsvarlig helsehjelp til rusmiddelpåvirkede pasienter med mulig hodeskade, og
sitt ansvar for å organisere virksomheten slik at helsepersonellet som utfører tjenestene blir i 
stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Vi har etter en helhetsvurdering ikke funnet 
grunn til å opprette tilsynssak mot noe enkelt helsepersonell. Vår vurdering av 
helsepersonellets handlinger inngår imidlertid i den samlede vurderingen av den helsehjelpen 
pasienten fikk. 

Statens helsetilsyn har i det følgende vurdert disse hovedtema: 
• Fikk pasienten forsvarlig helsehjelp? 
• Har -agt til rette for at rusmiddelpåvirkede pasienter med mulig 

hodeskade får forsvarlig helsehjelp? 
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• Ha-verksatt nødvendige og relevante tiltak for å redusere risiko/ 
forhindre at tilsvarende hendelser skjer igjen? 

8.1 Fikk pasienten forsvarlig helsehjelp? 
Statens helsetilsyn har under dette punktet vurdert om pasienten fikk forsvarlig helsehjelp i 
forbindelse med undersøkelsene og håndteringen av pasienten ve~ 

8.1.1. God faglig praksis for diagnostikk og behandling av rusmiddelpåvirkede pasienter med 
mulig hodeskade 

Grundig sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelt supplerende undersøkelser danner 
grunnlag for å vurdere om pasienten kan ha gevinst av avansert diagnostikk og behandling, 
eventuelt sendes videre til et høyere omsorgsnivå for behandling. 

Diagnostikk av pasienter som er rusmiddelpåvirket kan være utfordrende, bl.a. fordi det kan 
være vanskelig å få til et godt samarbeid med disse pasientene. Det kan også være krevende å 
skille mellom symptomer og tegn som skyldes rusmiddelpåvirkning eller somatisk sykdom. 
For pasienter som er rusmiddelpåvirket ved innleggelsen, er det viktig å få avklart hvilke 
rusmidler pasienten har inntatt. Dette er viktig for å kunne vurdere om pasientens symptomer 
er et resultat av rusmiddelpåvirkning/intoksikasjon. Ved innkomst vil det derfor være god 
praksis å gjøre en grundig rusanamnese, som inkluderer hvilke rusmidler pasienten har brukt, 
hvordan de er inntatt og når bruken opphørte. 

Det vil også være god praksis å informere om og undersøke om pasienten i sin kontakt med 
ambulansetjenesten/legevakt forut for undersøkelse i sykehus har fått legemidler som kan ha 
betydning for vurderingen i akuttmottaket. 

Den klare hovedregelen er at pasienten må samtykke til undersøkelsene. Hvis pasienten ikke 
samarbeider, er det viktig å informere og forsøke å motivere pasienten og avklare om det ev. 
er noe pasienten kan samtykke til. Ved fortsatt manglende samtykke, vil det være god praksis 
å journalføre hva slags undersøkelser det dreier seg om, hvordan pasientens motstand har 
kommet til uttrykk og hva som er forsøkt for å få pasienten til å samarbeide. 

Når helsepersonell fra prehospitale tjenester tilkalles til pasienter med mistanke om 
rusmiddelpåvirkning og hodeskade, er det god praksis å gjøre en generell 
pasientundersøkelse. I vurderingen av pasienten bør GCS benyttes. 

Videre er det viktig å sikre frie luftveier, pustefunksjon og sirkulasjon (1). Siden videre 
håndtering av pasienten påvirkes av anamnese ved skadetidspunktet, er det viktig at 
prehospitalt personale innhenter mest mulig informasjon. Dette gjelder særlig opplysninger 
om skademekanismer, eventuelt bevissthetstap og oppkast. Monitorering med 
oksygenmetningsmåling og blodtrykksmåling bør inngå i den prehospitale utredningen. I 
praksis vil pasienten ofte tilkoples utstyr som måler oksygenmetning, hjerterytme og 
blodtrykk. Prehospitale tjenester benytter ofte MOM (2) som veiledning. Dette er en håndbok 
som er tilgjengelig elektronisk og/eller i papirformat. 

8.1.2 Statens helsetilsyns vurdering 
Statens helsetilsyn har kommet til at de diagnostiske vurderingene so~runn for at en 
valgte å ikke legge pasienten inn i forbindelse med første kontakt meclllllllll ble gjort på et 
mangelfullt grunnlag. 
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Da pasienten skulle fraktes fra legevakten ti-ringte AMK til sykehuset for å melde 
pasienten. I denne samtalen ble det gjort rede for at pasienten var urolig i 
ambulansebilen, og at det var sett EKG forandringer, men at det var usikkert om dette kunne 
ha sammenheng med rus eller hjertesykdom. Hodeskade eller bevissthetstap ble ikke nevnt i 
denne samtalen. Statens helsetilsyn mener at opplysningen om bevissthetstap også burde vært 
presisert, og at manglende kommunikasjon rundt dette ikke var i tråd med god praksis. Da 
pasienten ankom sykehuset forelå det henvisingsskriv fra legevakten der det ble bedt om 
somatisk avklaring, kardiell vurdering og vurdering av eventuell hodeskade. I tillegg forelå 
manuelt utfylt ambulansejournal, der bevissthetstap ikke er nevnt, men at pasienten hadde 
slått hodet i asfalten. Da pasienten ble undersøkt ble det blant annet funnet et hematom på 4x4 
cm i bakhodet, og pasienten ble vurdert som lite samarbeidsvillig, ruset og snøvlet ved tale. 
At det ikke ble etterspurt ytterligere opplysninger om pasienten hadde vært bevistløs, for å 
kartlegge en mulig hodeskade, mener vi også var utenfor god praksis. 

-kulle sørget for å innhente ytterligere relevant informasjon om hendelsen til grunn for 
henvisningen til sykehus, og sikret at relevant komparentinformasjon tilgjengelig fra 
ambulansetjenesten, legevaktlegen og politiet ble tatt med i den initiale vurderingen av 
pasienten. 

Vi legger til grunn at vurdering og behandling av rusmiddelpåvirket pasient med mulig 
hodeskade er et område med fare for svikt, ved at vurdering og diagnostikk er krevende. Dette 
gjelder spesielt i et tilfelle som dette, hvor pasienten motsetter seg undersøkelser. Videre 
vektlegger vi at svikt i helsetjenesten til pasienter med mulig hodeskade, har potensielt 
alvorlige og livstruende følger. 

Vi vurderer at blant annet funn ved klinisk undersøkelse (hematom), opplysninger om 
rusmiddelbruk og pasientens tilstand ved undersøkelsen i akuttavdelingen burde gitt grunnlag 
for å undersøke og observere pasienten grundigere, herunder å utrede pasienten med CT eller 
observasjon over lengre tid. At pasienten i tillegg hadde fått acetylsalisylsyre, burde gitt 
ytterligere grunnlag for grundigere undersøkelser. 

Det burde vært tatt mer hensyn til at pasienten var rusmiddelpåvirket, og den betydning dette 
forhold kunne ha for vurderingene, herunder om pasienten burde være innlagt for observasjon 
noe lengre grunnet dette, for eventuelt å forsøke å få til et samarbeid med pasienten om 
ytterligere relevante somatiske undersøkelser for å avklare mulig hodeskade. Det burde 
eventuelt tatt stilling til om en ut fra nødrettsbetraktninger kunne gjennomføre undersøkelser 
imot pasientens ønske i dette tilfellet, og Statens helsetilsyn mener det ikke er god praksis at 
dette ikke ble gjort eller at vurderinger omkring hvorfor en kom til at dette likevel ikke var 
nødvendig, ble journalført. Vi påpeker i denne sammenheng at vi har forståelse for at det er en 
krevende vurdering for helsepersonell hvorvidt pasienter skal holdes tilbake mot sin vilje for 
videre undersøkelser, og vi ønsker å understreke virksomhetens ansvar for opplæring og sørge 
for at relevante prosedyrer er tilgjengelige for helsepersonell. Vi mener imidlertid, ut fra 
opplysningene i saken, at det var grunnlag for å holde pasienten tilbake for å gjennomføre 
nødvendige undersøkelser for å avklare hodeskaden 

Da pasienten ankom sykehuset fra - ble det igangsatt målrettede undersøkelser 
for å kartlegge hodeskaden. Opplysningene om at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre, 
mener vi imidlertid burde v.lig fremhevet i den skriftlige informasjonen som fulgte 
pasienten ved overflytting ti , og forsikret seg om at dette ble kjent. At opplysningene 
om at pasienten hadde fått acetylsalisylsyre kun ble nevnt i kopier av journal som fulgte 
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pasienten, og ikke fremhevet ytterligere mener vi er utenfor god praksis. Vi vurderer videre at 
det ville vært i tråd med god praksis å kontakte nevrokirurg med spørsmål om hvordan dette 
kunne påvirke valgene for behandling av hodeskaden. 

Etter Statens helsetilsyns vurdering foreligger det mangler ved anamnese, 
informasjonsutveksling, klinisk undersøkelse, utredning og monitorering av pasienten. 
Avvikene vurderes samlet sett som så alvorlige at vi har kommet til at helsehjelpen var 
uforsvarlig. 

Det foreligger brudd på plikten til å gi forsvarlige helsetjenester, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven§§ 2-2 og 3-9 nr.I og helsepersonelloven§ 4. 

8.2 Ha-lagt til rette for at rusmiddelpåvirkede pasienter med mulig hodeskade 
får forsvarlig helsehjelp? 
Statens helsetilsyn har under dette punktet vurdert om~ar sikret at rusmiddelpåvirkede 
pasienter med mulig hodeskade tilbys forsvarlig helsehjelp, og om - har oppfylt sin plikt 
til å planlegge og gjennomføre virksomheten slik at tjenestens innhold er i samsvar med lov 
og forskrift. Videre har vi vurdert om~ar tilrettelagt sine tjenester slik at 
helsepersonell ved akuttmottaket blir i stand til å utføre sitt arbeid i samsvar med kravet til 
faglig forsvarlighet. 

8.2. 1 Forventninger til virksomheten 
I kravet om at helsetjenestene som tilbys skal være forsvarlige, ligger det blant annet en plikt 
for ledelsen til å vurdere hva som kan være risikofylte deler av pasientbehandlingen, og skape 
rammebetingelser som reduserer sannsynligheten for svikt og som begrenser 
skadevirkningene. Et sentralt element i forsvarlig virksomhetsstyring vil være å etablere 
nødvendige rutiner for utførelse av forskjellige arbeidsoppgaver, sørge for tilstrekkelig 
opplæring og legge til rette for gode samhandlingsrutiner. 

For tilfeller der pasienter som mottas for vurdering av mulig hodeskade er rusmiddelpåvirket 
og/eller utagerende må det foreligge en plan for hvordan pasientens tilstand skal avklares, 
hvilke observasjoner og undersøkelser som skal gjøres og i hvilke tilfeller det kan være 
aktuelt å gjennomføre undersøkelser på tross av pasientens manglende samarbeid om dette. 

Mangelfulle eller manglende rutiner og tiltak for å sikre adekvat utredning/diagnostikk av 
rusmiddelpåvirkede pasienter med mulig hodeskade innebærer en økt risiko for at disse 
pasientene ikke får adekvat behandling og oppfølging. 

Til ansvaret med å planlegge og gjennomføre virksomhetens aktiviteter slik at innhold og 
omfang er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift, ligger også en plikt til å sikre at 
relevante veiledere for utredning og behandling er tilgjengelig og kjent hos helsepersonellet, 
og at det er sikret et system for at pasientene vurderes av helsepersonell med riktig 
kompetanse. 

8.2.2 Statens helsetilsyns vurdering 
Vi har kommet fram til a-kke har lagt til rette for at rusmiddelpåvirkede pasienter 
med mulig alvorlig hodeskade tilbys forsvarlige helsetjenester ved vurdering i sykehusets 
akuttmottak. 

Ut i fra opplysningene i saken og funn under det stedlige tilsynet synes det som at
hadde organisering, vaktordninger og tilgjengelig helsepersonell som samlet skulle ha 
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kompetanse til å håndtere denne gruppen pasienter. Vi vurderer imidlertid at-kke i 
tilstrekkelig grad har hatt oversikt over medarbeidernes kompetanse, særlig nar det gjelder 
nødvendig kunnskap om rusede pasienter med hodeskader. 

Situasjoner der rusede pasienter kommer inn til vurdering for hodeskade kan være 
uoversiktlige, særlig dersom pasienten er utagerende og ikke vil la seg undersøke. Hvorvidt 
helsepersonellet skal holde pasienten tilbake for å gi nødvendig helsehjelp er en krevende 
avveining, og Statens helsetilsyn fikk under det stedlige tilsynet ikke informasjon om at det 
hadde vært gjennomført særlig opplæring om dette temaet på tross av at situasjoner der slike 
vurderinger oppstår flere ganger pr år. Opplæring og fokus på dette fra ledelsen ville gitt 
helsepersonellet et bedre utgangspunkt for å gi forsvarlig helsehjelp. Vi vurderer at den 
mangelfulle opplæringen, kombinert med at helsepersonell forventes å finne relevante 
prosedyrer og retningslinjer i det elektroniske dokumentsystemet (Docmap ), er særlig uheldig. 

Statens helsetilsyn mener at det i utgangspunktet er positivt at det legges til rette for 
elektroniske dokumentsystemer hvor helsepersonell kan søke opp prosedyrer og 
retningslinjer. Det kom imidlertid fram under det stedlige tilsynet, både fra helsepersonell og 
ledere, at systemet var vanskelig tilgjengelig. Det ble opplyst om at det var nødvendig å 
kjenne korrekt tittel på et dokument som man ønsket å søke fram, og at systemet generelt var 
utfordrende å finne fram i. Helsepersonell fortalte til Statens helsetilsyn under det stedlige 
tilsynet at de derfor i liten grad benyttet prosedyreverket ved sykehuset. Det vises i denne 
sammenheng også til denne rapportens pkt. 3.1.2 for informasjon om søk på prosedyrer om 
hodeskader i Docmap. Systemet med et prosedyreverk som synes å ikke fungere, øker 
utfordringene når leger i mottak ikke har kompetanse i både kirurgiske og medisinske 
problemstillinger. Vi vurderer a-å bakgrunn av dette ikke har sørget for å iverksette 
nødvendige prosedyrer og retningslinjer gjennom det elektroniske dokumentsystemet. 

Når det gjelder informasjonsflyt mellom de ulike klinikkene/avdelingene, vurderer Statens 
helsetilsyn at virksomheten ikke i tilstrekkelig grad sikret seg at nødvendig og presis 
informasjon i et pasientforløp ble delt på en god måte. Det stedlige tilsynet avdekket at viktige 
opplysninger som ble innhentet av AMK ved første kontakt, og som skrives i AMK-notatet, 
ikke vedlegges ambulansejournal eller meddeles akuttmottaket. Vi vurderer at dette kan 
utgjøre en risiko for at viktig informasjon blir borte i et pasientforløp, og at helsepersonell i 
for stor grad forutsetter at all relevant og nødvendig informasjon, typisk fra et skadested, 
formidles fra eksempelvis ambulansearbeider til sykepleier/lege i akuttmottaket. Statens 
helsetilsyn har også merket seg at det på den elektroniske tavlen i akuttmottaket, ble brukt ett 
eller to ord som opplyste om «Inn årsak». Vi mener at dette kan øke risiko for at en initial 
fokus på en gruppe diagnoser medfører at viktige vurderinger ikke gjøres. 

Ut i fra opplysningene Statens helsetilsyn fikk under det stedlige tilsynet oppfattet vi at det 
ikke var et system som sikret at sykepleiere i mottak deltok på i rapporteringen fra 
ambulansepersonellet. Rapportering mellom helsepersonell er særlig viktig i situasjoner der 
pasienter ikke kan gjøre rede for seg, eller der bevisstheten er endret på grunn av sykdom eller 
rusmidler. Vi mener at dette kan utgjøre en risiko og øker faren for feilvurderinger eller feil 
fokus, siden sykepleiere i mottak ofte har en generell erfaring på tvers av medisinske 
spesialiteter. 

Etter en helhetsvurdering av de faktorer som vi har nevnt over, vurderer vi at-amlet 
ikke hadde lagt til rette for forsvarlig organisering av tjenesten for å sikre at ~ede 
pasienter med hodeskader fikk forsvarlig helsehjelp. 
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Det foreligger dermed brudd på spesialisthelsetjenesteloven§§ 2-2, 3-4 a og 3.8 nr. I, forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring§§ 6 og 7 og helsepersonelloven§§ 16. 

8.3 Har- iverksatt nødvendige og relevante tiltak for å redusere risikoen for at 
lignende hendelser skjer igjen? 
Vi har under dette punktet vurdert om- etterkant av hendelsen har iverksatt relevante 
og tilstrekkelige tiltak for å forhindre at lignende hendelser skjer i fremtiden, og under dette 
om~r oppfylt kravet om å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og sikkerhet. 

8.3. 1 Forventninger til virksomheten 
I spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a pålegges enhver som yter helsetjenester etter loven å 
drive systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Bestemmelsen må ses i 
sammenheng med plikten til å drive internkontroll. Dette krever at ledelsen fortløpende 
etterspør resultater når det gjelder kvalitet og pasientsikkerhet og foretar relevante 
risikovurderinger tilpasset virksomheten. 

Det kreves også at virksomheten umiddelbart gjennomgår alvorlige hendelser for at 
tilsvarende ikke skal skje igjen. Denne prosessen innebærer å dokumentere at man har et 
problem, identifisere årsaker, teste ut mulige løsninger og implementere de tiltak som viser 
seg å være effektive og forsvarlige. Videre må virksomheten inkludere pasient og pårørende, 
og sikre at informasjon om hendelsen som er til nytte for arbeidet med å redusere fremtidig 
risiko, tas med i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

8.3.2 Tilbakemelding fra virksomheten 
Statens helsetilsyn mottok-2019 tilbakemelding på vår foreløpige rapport. Det oppgis 
at hendelsen og den foreløpige rapporten er diskutert med helsepersonell og ledere. Det er fra 
virksomhetens side fremhevet at Statens helsetilsyn i for liten grad synes å ta hensyn til den 
følgefeil som inntrer, ved at opplysningen om intensiteten i slaget, og at pasienten hadde 
bevissthetstap, ikke ble videreformidle~n mellom ambulansepersonellet i 
ambulansebilen/legevakt, AMK og til allllllll 

Det er gjennomført en hendelsesanalyse, og ledelsen ve-har tiltak for å redusere risiko 
for at liknende hendelser skal oppstå. Virksomheten vurderer å innføre analysemetode for å 
utrede hodeskade og å endre på regelmessig undervisning knyttet til spesielle utfordringer 
knyttet til somatisk diagnose ved rus. 

Det er startet opp med simuleringstrening/ferdighetstrening som egen læringsaktivitet ved 
medisinsk klinikk. Andre tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført ved-er 
bedring av løsning for elektronisk ambulansejournal i påvente av nasjonal løsning. 

8.3.3 Statens helsetilsyns vurdering 
Statens helsetilsyn har vurdert de tiltak som er redegjort for fra- sin side, og under dette 
både de tiltak som allerede er iverksatt eller som er planlagt iverksatt, som virksomheten 
mener er egnet til å redusere risiko for en liknende hendelse ved-

Vår vurdering er at tiltakene gjennomgående er relevante for den svikt som er avdekket 
gjennom gjennomgangen av saken. Statens helsetilsyn har etter dette kommet til at tiltakene 
er tilstrekkelige for å forebygge at lignende hendelser ikke skjer i fremtiden. Vi vektlegger 
blant annet innføring av tekniske løsninger for å sikre informasjonsflyt, regelmessig 
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undervisning og simuleringstrening og innføring av bedre diagnosemetoder. Dette er dessuten 
tiltak som er enkle å innføre og å følge opp effekten av. 

Imidlertid finner vi grunn til å peke på at gjennomføringen av de foreslåtte tiltak som går ut på 
å «understreke viktigheten av», ikke så lett kan sikres eller måles. Gjennomføringen av disse 
tiltakene vil således vanskelig kunne følges opp fra- sin side. Vi forutsetter at
vurderer andre mer konkrete tiltak som kan sikre at tiltakene gjennomføres og blir etterlevd i 
virksomheten. Vi peker eksempelvis på muligheten av å innføre mer strukturert 
informasjonsutveksling i behandlingsløp som kommunikasjonsmodellene ISBAR/ISBAR 
SALSA. 

9. Statens helsetilsyns konklusjon 
Statens helsetilsyn har kommet fram til at ikke ga pasienten forsvarlig helsehjelp. 
Statens helsetilsyn har også kommet til at ikke har sikret forsvarlig diagnostikk, 
observasjon og behandling av rusmiddelpåvirkede pasienter med mulig hodeskade. Videre har 
vi kommet til at -kke har sørget for nødvendig tilrettelegging av virksomheten, slik at 
ansatte ved akuttavdelingen kan utføre sitt arbeid i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet. 
-r derved ikke sikret nødvendig styring og kontroll gjennom planlegging og 
gjennomføring av virksomheten. 

Det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven§§ 2-2, 3-4 a og 3-8 nr. I, forskrift om 
ledelse og kvalitetsforbedring§§ 6-9 og helsepersonelloven§ 4 og 16. 

Statens helsetilsyn legger til grunn at- allerede har iverksatt flere relevante tiltak i 
etterkant av hendelsen, for å sikre at fremtidige helsetjenester som gis pasientgruppen er i tråd 
med kravene i lov og forskrift. Tiltakene anses relevante og tilstrekkelige for å forebygge at 
lignende hendelser skjer, knyttet til diagnostisering, observasjon og behandling av 
rusmiddelpåvirkede pasienter med mulig hodeskade. 

Tilsynssaken avsluttes med dette fra Statens helsetilsyns side. 
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