Til Helseforetakene

Bergen, 14.06.2013

Invitasjon til workshop for innspill til «Felles nasjonale
hendelsestyper for uønskete hendelser ved legemidler»,
23. august 2013, Hotell Bristol, Oslo.
Prosjektet «Felles nasjonale hendelsestyper ved legemidler», er et
prosjektsamarbeid mellom Kunnskapssenterets seksjon for meldesystemer
og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) ble
opprettet i 2009 etter at Stortinget ved behandling av
Legemiddelmeldingen i 2005 ba «Regjeringen om å legge forholdene til
rette for å heve kompetansen på legemiddelbehandling av barn ved å
etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk».
Prosjektgruppen har deltakere fra Kunnskapssenteret, Forsknings- og
utviklingsavdelingen i Helse Bergen, Barneklinikken, Haukeland
universitetssjukehus og Nettverket.
Prosjektet har sitt utgangspunkt i behov for å kunne samle data for barn på
nasjonalt nivå for å identifisere risikoområder. Dette forutsetter bl.a. bruk
av samme hendelsestyper ved kategorisering i de forskjellige
meldesystemene i landet, i tillegg til registrering av pasientens fødselsår
for alle uønskete hendelser, også de som ikke er meldepliktige.
Legemiddelbruk hos barn er spesiell siden det brukes en del uregistrerte
legemidler, apotekproduserte legemidler og registrerte legemidler utenfor
godkjent preparatomtale («off-label»). Ved å utarbeide felles nasjonale
hendelsestyper med utgangspunkt i spesielle behov hos barn, regner man
med å få dekket behov hos alle pasientgrupper, f.eks. intensivpasienter og
eldre.
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Prosjektgruppen har utarbeidet et forslag til hendelsestyper i 2011. Det har
vært testet på meldinger på fire sykehus: Sykehuset Innlandet, Elverum,
Sykehuset Østfold, Fredrikstad, Sykehuset Telemark, Skien og i Helse
Bergen. For Sykehuset Telemark og Helse Bergen inngikk data for hele
foretaket for et helt år, de andre stedene kortere perioder på
barneavdelingene. I tillegg har kvalitetskoordinator ved Barne- og
ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital fått informasjon og vurdert
hendelsestypene. Utkastet som foreligger er bearbeidet etter innspill fra
disse sykehusene.
Kunnskapssenteret har siden 1. juli 2012 testet hendelsestypene parallelt
med WHO- hendelsestyper.
Til workshopen 23. august inviterer vi helseforetakene til å delta for å gi
innspill til forslaget, og diskutere mulighetene for innarbeidelse i
helseforetakenes klassifisering.
Målgruppen for workshopen er fagdirektører, representanter for ledere
som håndterer meldinger fra ansatte og personer som har ansvar for
meldesystemene.
Vedlagt siste utkast til hendelsestyper der det det er tatt utgangspunkt i
forskrift om legemiddelhåndtering: A Ordinasjon, B Istandgjøring, C
Tilberedning og D Utdeling. Det første bildet for saksbehandler vil være
disse fire hovedgruppene. Utkastet finnes som excel-fil og en versjon fra
Synergi (fra 2013) som brukes i Helse Bergen. Poenget med
Synergiversjonen er å vise at hendelsestypene er laget som mappesystem.
Man arbeider seg nedover i mappen etter behov og den informasjon
melder har gitt. Det er høy grad av mulighet for detaljering, et av målene
er bl.a. å unngå kategorien «Annet». Excel-versjonen kan derfor virke
svært omfattende. Mange hendelser vil trolig bli klassifisert høyere i
systemet, altså med lavere grad av detaljering. Excel-versjonen har i tillegg
til de fire hovedgruppene «Opptak av legemiddelanamnese» og
«Legemiddelavsnitt i epikrise», viktige tema som er aktualiserte i
pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender», samstemming av
legemidler.
Til orientering vedlegges også årsakskategoriene som brukes i Helse
Bergen. Ved utarbeidelse av hendelsestypene ble prinsippene for
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avgrensing mellom hendelsestyper og årsak diskutert med flere sykehus,
og det synes som det er en felles forståelse for hovedtrekkene.
Vedlagte foreløpige program vil bli oppdatert på hjemmesidene til
Nettverket . Som programmet viser, vil vi også fokusere på andre tiltak for
å forbygge legemiddelfeil.
Vi håper på god deltakelse fra helseforetakene og at man kan komme frem
til felles nasjonale hendelsestyper for legemidler, uavhengig av
meldesystem.
Spørsmål til workshopen og/eller hendelsestypene kan rettes til Ingrid
Grønlie, telefon 995 39 435 eller e-post: ingrid.gronlie@sav.no.

Vennlig hilsen
Ingrid Grønlie
sign
Nestleder Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Øystein Flesland
sign
Seksjonsleder Kunnskapssenteret, seksjon for meldesystemer

Vedlegg:
1) Hendelsestyper 17.4.2012
2) Hendelsestyper Synergiversjon 2013
3) Årsakskategorier 2012
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