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Notat om dødsfall 
 

Nasjonale beregninger og meldinger av unaturlige dødsfall til Helsetilsynet 

I kjølvannet av offentliggjøring av de nasjonale beregningene av dødsfall knyttet til pasientskade, 

som er funnet ved journalundersøkelse med Global Trigger Tool (GTT), er det stilt spørsmål ved 

hvorfor disse beregningene, omkring 4700 dødsfall per år, overstiger antall unaturlige dødsfall som 

helsepersonell har meldt til Helsetilsynet, mellom 205 og 443 per år, siden 2008.  

Forskning viser at helsepersonell melder kun en liten andel av skadene som pasienter erfarer i 

sykehus. Ulike undersøkelser viser at kun mellom 5 og 20 % av skadene som man finner dokumentert 

i journalen er rapportert. Ved journalundersøkelse med Global Trigger Tool påviser man 94 % av 

disse skadene. Grunnen til forskjellene har man begrenset kunnskap om, men det er dokumentert en 

direkte sammenheng i hvilken grad helsepersonell melder om pasientskade og i hvilken grad at de 

erfarer at meldingene om pasientskade fører til tiltak som endrer risiko. Et viktig grunnlag for å 

melde som oppgis, er at meldesystemet er enkelt å bruke, og at det ikke tar så mye tid å melde at det 

går utover pasientbehandlingen.  

Forskningen konkluderer med at helsepersonells meldinger av pasientskade ikke kan brukes til å si 

noe om omfanget, altså mengdene av skader, men kun til å beskrive og gi eksempler på mekanismer 

for skade(1;2). Kunnskap om omfang av skade må man få ved systematisk undersøkelse av tilfeldige 

utvalg av pasientjournaler, slik man gjør ved Global Trigger Tool. 

 

Global Trigger Tool (GTT) 

Definisjonen på skade, som GTT prosedyren bygger på, er: ”utilsiktet fysisk skade som har oppstått 

som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til, som krever ytterligere 

overvåking, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang.” Vurderinger av om 

en skade kunne vært forebygget tas ikke med, fordi mulighetene til å kunne forebygge skader kan 

endre seg over tid. Hensikten med å følge omfanget av skader er nettopp å motivere til å utvikle 

mulighetene for å forebygge dem. Vurderinger av om det er gjort feil, utelates fordi det ville kreve 

mer bruk av tid, enn det som vurderes som hensiktsmessig for å kunne gjennomføre prosedyren i 
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praksis. Det ville også innebære økt utøvelse av skjønn, som reduserer konsistensen i 

gjennomføringen.  

Hensikten med journalundersøkelse ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool (GTT) er å gi ledere i 

sykehus informasjon om hvordan omfanget av pasientskade utvikler seg over tid innen deres 

ansvarsområde. For å kunne fremskaffe denne informasjonen enkelt undersøkes ti tilfeldig utvalgte 

pasientjournaler fra utskrevne pasienter to ganger per måned. Teamet som undersøker journalene 

består av to sykepleiere og en lege. Sykepleierne undersøker journalene hver for seg, før de 

sammenligner sine resultater og legger dem frem for legen, som kvalitetssikrer vurderingene. 

Arbeidet beslaglegger én legetime og totalt 6 sykepleietimer per måned per helseforetak. Kampanjen 

samler inn anonymisert informasjon om antall og type skader fra hvert helseforetak, samt det totale 

antall opphold som de undersøkte oppholdene er trukket fra, for å kunne beregne skadenivået 

nasjonalt.  

 

Hvor stor andel av de som dør i sykehus dør av pasientskade? 

Alle helseforetak melder inn informasjon om dødsfall i sykehus til Norsk pasientregister. I 2010 ble 

det registrert at 14266 personer døde i sykehus. I 2011 var tallet 14095. På denne bakgrunn kan man 

si at en vesentlig andel av pasienter som dør i sykehus knytter seg til pasientskade.  

Man skal være oppmerksom på at det hefter betydelig usikkerhet ved legers vurderinger av om 

pasienter dør som følge av pasientskade eller som følge av underliggende sykdom.  Noen 

pasienthistorier kan være enkle å vurdere, som for eksempel at en pasient faller under 

sykehusoppholdet, og dør av en respirasjonskomplikasjon under operasjon av bruddet, at en pasient 

får urinveisinfeksjon og utvikler sepsis som får dødelig utgang, eller at en pasient dør av en 

postoperativ blødning. Det kan derimot være vanskeligere å vurdere om man skal ta med for 

eksempel en luftveisinfeksjon som inntreffer hos en terminalt syk kreftpasient, hvor man kan tenke 

at infeksjonen heller bidrar til lindring enn økt lidelse.  

En nederlandsk studie viste at 4,1 % av dødsfall i sykehus kunne tilskrives forebyggbar 

pasientskade(3;4). Men det var liten enighet mellom legene om vurderingene av om det forelå en 

pasientskade og om skaden kunne vært forebygget. En tilsvarende engelsk studie fant at uønskede 

hendelser bidro til 13 % av dødsfall sykehus, hvordan tilsvarende kun 5 % av dødsfallene ble vurdert 
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å kunne vært unngått om den uønskede hendelsen ikke hadde skjedd. Denne studien fant kun 

moderat samsvar mellom legers vurdering av om i hvilken grad en uønsket hendelse bidro til at 

pasienten døde og om i hvilken grad pasientens død kunne vært unngått hvis skaden ikke hadde 

inntruffet(5).  

Konklusjon 

Kunnskapen som vi har om hvor mange som dør i sykehus som følge av pasientskader er begrenset. 

Likevel vet vi nok til å være sikre på at andelen som dør i sykehus som følge av pasientskader er 

vesentlig og bør mane til innsats for å redusere risiko for pasientskader og for å øke den eksakte 

kunnskapen om skadene som fører død. Det er en dokumentert sammenheng mellom sykehusstyrers 

rutiner for å følge opp kvalitet og pasientsikkerhet, og risikojustert sykehusdødelighet og kvalitet på 

behandlingen, for et utvalg av diagnoser.  For å avdekke risiko for pasientskader som fører til dødsfall 

kan sykehusstyrer for eksempel be om en gjennomgang av de 50 siste dødsfallene i sykehuset. Det 

kan gjøres med et strukturert verktøy(6). Forbedringsområder vil ofte finnes i forløpet til pasienter 

som dør på sengepost under aktiv behandling. Det har foreløpig ikke vært ressurser til å undersøke 

samsvar mellom GTT teamenes vurderinger av skade som førte til dødsfall ved de forskjellige 

helseforetakene. Forskning på denne problemstillingen vil gi ny kunnskap som kan kvalitetssikre 

beregningene av dødsfall knyttet til pasientskade i Norge. 
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