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Orientering til styret i Helse Finnmark – 19. 
 

Tilsyn – Helse Finnmark  

juni 2012 

Statens Helsetilsyn har gjennomført tilsyn med Klinikk 
Hammerfest – fra mottak av henvisning til oppstart 
behandling ved tykk- og endetarmskreft 

 Varsel om tilsyn fra Helsetilsynet 18. Januar 2012  
 Helse Finnmark HF sender dokumentasjon 24. Februar 2012  
 Helse Finnmark HF sender tilleggsdokuemntasjon 27. Februar 2012  
 Tilsynet sender tilsynsrapport 29. Mai 2012.  
 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest svar på midlertidig tilsynsrapport 15. august 
2012. 

 Rapport fra tilsynet med håndtering vurdering av henvisninger og utredning av 
pasienter med tykk og endetarmskreft ved Helse Finnmark, klinikk Hammerfest – 23. 
August 2012 

 

Tilsyn ved Blodbanken, Helse Finnmark HF, Hammerfest 
sykehus – 5. september 2012 

 250512 - Statens legemiddelverk varsler om tilsyn ved blodbanken, Helse Finnmark, 
Hammerfest sykehus 

 

Tilsyn ved Blodbanken, Helse Finnmark HF, Kirkenes 
sykehus – 6. september 2012 

 250512 - Statens legemiddelverk varsler om tilsyn ved blodbanken, Helse Finnmark, 
Kirkenes sykehus 
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Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasient-
sikkerhet og kvalitet. Vi håper rapporten vil være av interesse for mange, men den er kanskje mest interes-
sant for ledelse, kvalitets- og skadeutvalg. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2007-2011. Tallene 
er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene. Statistikken er valgt på bakgrunn 
av hva vi hyppigst får henvendelser om fra helseforetakene:  

• Antall mottatte saker
• Medhold/avslag
• Årsak til medhold
• Medisinsk område
• Utbetalinger

Som i tidligere rapporter har vi valgt ut to temaer hvor vi har gått mer i dybden. Formålet er å belyse disse 
temaene spesielt, men også vise bredden i type statistikk og oversikter vi har mulighet til å ta ut av data-
basen vår. 

Årets temaer er: 
• Fødselssaker
• Anestesi

Kommentarer og spørsmål om statistikk kan rettes til Avdeling for kommunikasjon og statistikk ved:
 
Seniorrådgiver Sølvi Flåte
 22 99 45 14, solvi.flate@npe.no 

Seniorrådgiver Mette Willumstad Thomsen
22 99 45 13, mette.willumstad.thomsen@npe.no

Med vennlig hilsen
Erling B. Breivik
direktør

Bidrag til kvalitetsarbeid



innhold
Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 
er en statlig etat, underlagt Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Vi behandler erstatningskrav fra 
pasienter som har blitt påført skade i 
helsevesenet, og avgjør om pasienten 
har krav på erstatning og erstat-
ningens størrelse.  NPE har ca. 135 
ansatte .

Telefon:
Servicesenteret: 22 99 45 00

Besøksadresse
Wergelandsveien 1, Oslo

Postadresse
Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo

følg oss på: 
www.npe.no 
facebook  
twitter
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Mottatte saker
I perioden 2007 til 2011 har Norsk 
pasientskadeerstatning (NPE) 
mottatt 14 510 krav om erstatning 
knyttet til behandling ved de fire 
regionale helseforetakene. 

Det har vært noe variasjon i saksmengden disse fem årene, men hovedtendensen ser ut til å være en utflating. Fra 2007 til 2011 
har økningen i saksmengden kun vært på fire prosent. Antall mottatte saker i 2010 og 2011 er nærmest identisk. 

Antallet erstatningskrav knyttet til det enkelte regionale helseforetaket henger sammen med størrelsen på foretaket. Helse Sør-
Øst står for 54 prosent av erstatningssakene, Helse Vest for 19 prosent, Helse Midt-Norge for 14 prosent mens Helse Nord står 
for 13 prosent av sakene. 

En endring i antall erstatningskrav trenger ikke å ha noen sammenheng med kvaliteten på helsehjelpen som har vært gitt. 
Pasientenes kjennskap til NPE betyr mye for saksmengden. I hvilken grad helsepersonell informerer om muligheten til å kreve 
erstatning, og hvor mye ordningen er omtalt i samfunnsdebatten, kan påvirke antallet meldte krav.
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Antall mottatte saker Helse Vest
2007 2008 2009 2010 2011 Totalt

Helse Førde HF     57     38     70     61     74     300

Helse Bergen HF     212     212     190     218     204    1 036

Helse Fonna HF     102     90     110     105     93     500

Helse Stavanger HF     126     170     119     166     169     750

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS     19     16     25     11     22     93

Hospitalet Betanien     1     0     1     3     3     8

Haugesund Sanit. Revmatismesykehus     3     1     0     7     5     16

Totalt     520     527     515     571     570    2 703
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helse Nord
I femårsperioden er 1925 krav om erstatning knyttet til det nordligste regionale helseforetaket. Dette utgjør en andel på 13 pro-
sent av den totale saksmengden. Antallet meldte krav i 2011 har gått ned med åtte prosent sammenliknet med 2010, men hvis 
en går helt tilbake til 2007, har det knapt vært noen endring. Antallet meldte krav for enkeltsykehusene varierer naturlig nok noe 
fra år til år, men hovedtendensen er en relativt stabil saksmengde. Størst variasjon er det for Universitetssykehuset Nord-Norge. 
Antallet meldte krav i 2011 har gått ned med 15 prosent sammenliknet med 2010, men antallet er omtrent det samme som i 
2007.

helse Midt-Norge
NPE har mottatt totalt 2080 erstatningskrav for Helse Midt-Norge, noe som utgjør 14 prosent av den totale saksmengden. 
Det er en liten nedgang i antall mottatte saker i 2011 sammenliknet med 2010, men det er en økning på 17 prosent i forhold til 
2007. Saksmengden for de enkelte helseforetak varierer noe mer. For St. Olavs Hospital er det i 2011 en økning på 22 prosent 
hvis vi sammenlikner med 2007, men det er en nedgang i forhold til 2010. Helse Møre og Romsdal viser også en økning i saks-
mengden i 2011 sammenliknet med 2007, men flest saker ble mottatt i 2009.

helse Vest
I femårsperioden har NPE mottatt 2703 erstatningskrav knyttet til Helse Vest. Dette utgjør 19 % av den totale saksmengden. 
Antall krav om erstatning er omtrent det samme i 2010 og 2011, men det er en økning på ti prosent fra 2007. Det er naturlig 
nok noe variasjon fra år til år for de enkelte helseforetakene. Hvis vi sammenlikner 2011 med antall meldte krav i 2007, er det 
en økning for Helse Førde og Helse Stavanger, men saksmengden for Helse Bergen og Helse Fonna har gått litt ned. Ingen av 
helseforetakene viser en klar synkende eller stigende tendens. 

Antall mottatte saker Helse Midt-Norge
2007 2008 2009 2010 2011 Totalt

Helse Nord-Trøndelag HF     82     78     69     79     80     388

St. Olavs Hospital HF     178     191     214     236     217    1 036

Helse Møre og Romsdal HF     112     123     153     130     138     656

Totalt     372     392     436     445     435    2 080

Antall mottatte saker Helse Vest
2007 2008 2009 2010 2011 Totalt

Helse Førde HF     57     38     70     61     74     300

Helse Bergen HF     212     212     190     218     204    1 036

Helse Fonna HF     102     90     110     105     93     500

Helse Stavanger HF     126     170     119     166     169     750

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS     19     16     25     11     22     93

Hospitalet Betanien     1     0     1     3     3     8

Haugesund Sanit. Revmatismesykehus     3     1     0     7     5     16

Totalt     520     527     515     571     570    2 703
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Antall mottatte saker Helse Nord
2007 2008 2009 2010 2011 Totalt

Helse Finnmark HF     50     38     46     56     51     241

Helgelandssykehuset HF     61     50     53     45     49     258

Nordlandssykehuset HF     93     90     97     101     99     480

Universitetssykehuset Nord-Norge HF     191     157     181     225     192     946

Totalt     395     335     377     427     391    1 925
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helse Sør-Øst
Antall mottatte saker for Helse Sør-Øst de siste fem årene er 7804, noe som utgjør 54 prosent av den totale saksmengden knyt-
tet til de regionale helseforetakene. Fra 2010 til 2011 er det en økning i antall erstatningskrav på tre prosent, men det er ingen 
økning hvis vi sammenlikner med 2007. For de enkelte helseforetakene varierer saksmengden noe fra år til år, men det er ingen 
klar tendens til verken oppgang eller nedgang i antallet erstatningskrav. 

Antall mottatte saker Helse Sør-Øst
2007 2008 2009 2010 2011 Totalt

Akershus universitetssykehus HF     144     108     131     144     140     667

Oslo universitetssykehus HF     439     381     444     432     431    2 127

Sunnaas sykehus HF     1     0     0     0     0     1

Sykehuset i Vestfold HF     121     110     119     99     117     566

Psykiatrien i Vestfold HF     7     6     9     12     11     45

Sykehuset Innlandet HF     192     187     209     197     215    1 000

Sykehuset Telemark HF     118     78     92     84     109     481

Sykehuset Østfold HF     134     143     137     133     147     694

Sørlandet sykehus HF     181     127     145     155     163     771

Vestre Viken HF     221     184     184     236     208    1 033

Betanien Hospital     4     5     5     7     10     31

Diakonhjemmet sykehus     25     26     32     33     34     150

Lovisenberg Diakonale Sykehus A/S     21     25     20     25     23     114

Martina Hansens Hospital     20     23     28     26     25     122

Revmatismesykehuset     0     1     0     1     0     2

Totalt    1 628    1 404    1 555    1 584    1 633    7 804
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Pasientskadeerstatningen skal dekke økonomisk tap som pasienten har blitt påført som følge av skaden.

Dette innebærer at dersom skaden har ført til at pasienten har falt ut av arbeidslivet, skal tap av inntekt dekkes. Erstatningen 
skal også dekke nødvendige og rimelige utgifter som skaden har medført eller vil medføre i årene framover. Er skaden varig og 
av et visst omfang (minst 15 prosent medisinsk invaliditet), har pasienten i tillegg rett til menerstatning. Menerstatningen er en 
økonomisk kompensasjon for tap av livsutfoldelse som skaden har ført til.

Beregning av erstatningen er individuell og gjøres på grunnlag av den medisinske situasjonen og konkrete økonomiske forhold. 
Det er med andre ord ikke mulig å angi et generelt nivå for størrelsen på erstatningen etter en bestemt skade, eller på grunnlag 
av skadens alvorlighetsgrad.

I femårsperioden er det utbetalt i overkant av tre milliarder kroner i erstatning til pasienter eller pårørende. Over halvparten av 
beløpet (56 prosent) er knyttet til Helse Sør-Øst. Helse Vest står for 19 prosent, mens Helse Nord og Helse Midt-Norge står 
for henholdsvis 14 og elleve prosent.

Fra 2007 til 2011 er det en økning i årlige utbetalinger på 56 prosent. I 2010 var det for første gang en nedgang i utbetalingene, 
men i 2011 er erstatningsbeløpet høyere enn noen gang. Utviklingen fra 2010 til 2011 viser en økning i erstatningssummene for 
Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest, mens det er en liten nedgang for Helse Sør-Øst.

Utbetaling av erstatninger
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Utbetalinger i saker for regionale helseforetak
2007 2008 2009 2010 2011 Totalt

Helse Nord RHF   52 313 561   77 437 430   108 405 929   91 191 982   97 508 818   426 857 720

Helse Midt-Norge RHF   37 185 810   61 520 255   64 659 584   83 256 278   93 991 333   340 613 260

Helse Vest RHF   94 777 624   101 192 726   147 590 510   96 559 082   134 726 742   574 846 684

Helse Sør-Øst RHF   257 993 233   334 711 260   354 930 316   369 183 225   364 910 666  1 681 728 700

Totalt   442 270 228   574 861 671   675 586 339   640 190 567   691 137 559  3 024 046 364
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Medhold og avslag
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I perioden 2007-2011 har NPE fattet 13 051 vedtak 
om medhold eller avslag. I alt 4546 pasienter eller 
pårørende har fått medhold i kravet om erstat-
ning. Dette gir en medholdsandel på 35 prosent. 
Medholdsandelen varierer fra 33 prosent for Helse 
Vest til 38 prosent for Helse Nord. Både for Helse 
Midt-Norge og Helse Sør-Øst er medholdsandelen 
35 prosent.

helse Nord
Det er fattet nesten 1800 vedtak knyttet til Helse Nord i den aktuelle perioden. Dette utgjør 14 prosent av den totale vedtaks-
mengden. 

Medholdsandelen totalt sett er på 38 prosent, men varierer fra 36 prosent for Universitetssykehuset i Nord-Norge til 47 prosent 
for Helgelandssykehuset. 

helse Midt-Norge
Det er fattet nærmere 1900 vedtak for Helse Midt-Norge i femårsperioden. Dette utgjør en andel på 14 prosent av den totale 
vedtaksmengden. 

Medholdsandelen er på 35 prosent, men varierer fra 32 prosent for Helse Møre og Romsdal til 37 prosent for St. Olavs hospital. 

Medhold/avslag Helse Nord Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Helse Finnmark HF  88 38 %  141 62 %  229 

Helgelandssykehuset HF  118 47 %  132 53 %  250 

Nordlandssykehuset HF  160 37 %  273 63 %  433 

Universitetssykehuset  Nord-Norge HF  311 36 %  556 64 %  867 

Totalt  677 38 %  1 102 62 %  1 779 

Medhold/avslag Helse Midt-Norge Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Helse Nord-Trøndelag HF  134 36 %  234 64 %  368 

St. Olavs Hospital HF  330 37 %  561 63 %  891 

Helse Møre og Romsdal HF  193 32 %  416 68 %  609 

Totalt  657 35 %  1 211 65 %  1 868 

Medhold/avslag Helse Vest Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Helse Bergen HF  291 31 %  640 69 %  931 

Helse Fonna HF  164 36 %  296 64 %  460 

Helse Førde HF  86 32 %  187 68 %  273 

Helse Stavanger HF  207 31 %  451 69 %  658 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS  39 42 %  53 58 %  92 

Haugesund Sanit. Revmatismesykehus  3 27 %  8 73 %  11 

Hospitalet Betanien  3 60 %  2 40 %  5 

Totalt  793 33 %  1 637 67 %  2 430 

Medhold/avslag Helse Sør-Øst Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Akershus universitetssykehus HF  243 41 %  350 59 %  593 

Oslo universitetssykehus HF  562 30 %  1 300 70 %  1 862 

Sykehuset i Vestfold HF  161 32 %  342 68 %  503 

Psykiatrien i Vestfold HF  6 21 %  22 79 %  28 

Sykehuset Innlandet HF  317 36 %  569 64 %  886 

Sykehuset Telemark HF  155 36 %  278 64 %  433 

Sykehuset Østfold HF  222 34 %  425 66 %  647 

Sørlandet Sykehus HF  259 37 %  447 63 %  706 

Vestre viken HF  364 38 %  583 62 %  947 

Betanien Hospital  7 30 %  16 70 %  23 

Diakonhjemmets Sykehus  53 42 %  74 58 %  127 

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS  34 35 %  64 65 %  98 

Martina hansens Hospital  36 30 %  83 70 %  119 

Revmatismesykehuset AS  2 100 %  2 

Totalt  2 419 35 %  4 555 65 %  6 974 
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helse Vest
Det er fattet i overkant av 2400 vedtak for Helse Vest i femårsperioden. Dette utgjør 19 prosent av den totale vedtaksmengden. 

Medholdsandelen er på 33 prosent. Andelen varierer fra 31 prosent for Helse Bergen og Helse Stavanger til 36 prosent for 
Helse Fonna, hvis vi kun ser på helseforetak med mer enn hundre vedtak..

helse Sør-Øst
Det er fattet nesten 7000 vedtak om medhold eller avslag knyttet til Helse Sør-Øst i femårsperioden. Dette utgjør 53 prosent av 
den totale vedtaksmengden. 

Medholdsandelen er på 34 prosent. Den varierer fra 30 prosent for Oslo Universitetssykehus til 42 prosent for Diakonhjemmet 
sykehus, hvis vi kun ser på sykehus med minst hundre vedtak. 

Medhold/avslag Helse Vest Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Helse Bergen HF  291 31 %  640 69 %  931 

Helse Fonna HF  164 36 %  296 64 %  460 

Helse Førde HF  86 32 %  187 68 %  273 

Helse Stavanger HF  207 31 %  451 69 %  658 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS  39 42 %  53 58 %  92 

Haugesund Sanit. Revmatismesykehus  3 27 %  8 73 %  11 

Hospitalet Betanien  3 60 %  2 40 %  5 

Totalt  793 33 %  1 637 67 %  2 430 

Medhold/avslag Helse Sør-Øst Medhold Avslag
Antall Prosent Antall Prosent Totalt

Akershus universitetssykehus HF  243 41 %  350 59 %  593 

Oslo universitetssykehus HF  562 30 %  1 300 70 %  1 862 

Sykehuset i Vestfold HF  161 32 %  342 68 %  503 

Psykiatrien i Vestfold HF  6 21 %  22 79 %  28 

Sykehuset Innlandet HF  317 36 %  569 64 %  886 

Sykehuset Telemark HF  155 36 %  278 64 %  433 

Sykehuset Østfold HF  222 34 %  425 66 %  647 

Sørlandet Sykehus HF  259 37 %  447 63 %  706 

Vestre viken HF  364 38 %  583 62 %  947 

Betanien Hospital  7 30 %  16 70 %  23 

Diakonhjemmets Sykehus  53 42 %  74 58 %  127 

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS  34 35 %  64 65 %  98 

Martina hansens Hospital  36 30 %  83 70 %  119 

Revmatismesykehuset AS  2 100 %  2 

Totalt  2 419 35 %  4 555 65 %  6 974 

NPEs statistikk for RHF 2011 - 9



Ortopedi 40 %
Svulster og kreftsykdommer 13 %

Gastroenterologisk kirurgi 7 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer 5 %

Annet 32 %
Hjertemedisin/-kirurgi 4 %

Medisinsk område

 

helse Nord
Av de nærmere 1800 vedtakene som er fattet i femårsperioden, er 71 prosent knyttet til de fem største medisinske områdene. 
Det er de samme områdene som på landsbasis, men hjertemedisin/kirurgi utgjør en litt større andel enn fødselshjelp og kvin-
nesykdommer. Ved sammenlikning av størrelsen på de medisinske områdene, er andelen ortopedisaker to prosentpoeng lavere 
mens gastroenterologisk kirurgi andelsmessig er to prosentpoeng høyere enn på landsbasis. 

Den totale medholdsandelen er på 38 prosent, men varierer fra 30 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 45 prosent 
for ortopedi. Sammenliknet med landsbasis, er det gjennomgående en høyere medholdsandel for de største medisinske område-
ne i Helse Nord, med unntak av gastroenterologisk kirurgi. Størst forskjell er det for området svulster og kreftsykdommer med 
sju prosentpoeng høyere medholdsandel, og ortopedi med fem prosentpoeng høyere andel. 

helse Midt-Norge
Av de nærmere 1900 vedtakene som er fattet, er 73 prosent knyttet til de fem største medisinske områdene. De fire største er de 
samme som på landsbasis, mens det femte største er psykiatri. Ortopedi utgjør fem prosentpoeng flere saker enn på landsbasis. 
For de andre områdene er det kun små forskjeller. 

Ortopedi er registrert som medisinsk område i 40 prosent av sakene og er den desidert største gruppa. Svulster og kreftsykdom-
mer er det nest største medisinske området med en andel på 13 prosent. Gastroenterologisk kirurgi, fødselshjelp og kvinnesyk-
dommer og hjertemedisin/-kirurgi utgjør henholdsvis sju, fem og fire prosent av sakene. Den totale medholdsandelen er på 35 
prosent, men for de fem største gruppene varierer medholdsandelen fra 28 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 40 
prosent for ortopedi.

Medisinsk område blir i hovedsak registrert med utgangs-
punkt i den sykdom eller skade pasienten ble behandlet for. 
De fem største medisinske områdene står for 68 prosent av 
sakene som har blitt behandlet i perioden 2007-2011. 

Medhold/avslag fem største områder alle RHF
Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  2 120 40 %  3 125 60 %  5 245 40 %

Svulster og kreftsykdommer  590 36 %  1 070 64 %  1 660 13 %

Gastroenterologisk kirurgi  334 39 %  516 61 %  850 7 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  188 28 %  484 72 %  672 5 %

Hjertemedisin/-kirurgi  147 29 %  363 71 %  510 4 %

Annet:  1 167 28 %  2 947 72 %  4 114 32 %

Totalt  4 546 35 %  8 505 65 %  13 051 100 %

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  304 45 %  376 55 %  680 38 %

Svulster og kreftsykdommer  102 43 %  134 57 %  236 13 %

Gastroenterologisk kirurgi  58 37 %  98 63 %  156 9 %

Hjertemedisin/-kirurgi  30 31 %  68 69 %  98 6 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  26 30 %  61 70 %  87 5 %

Annet  157 30 %  365 70 %  522 29 %

Totalt  677 38 %  1 102 62 %  1 779 100 %

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  332 39 %  510 61 %  842 45 %

Svulster og kreftsykdommer  88 39 %  135 61 %  223 12 %

Gastroenterologisk kirurgi  40 35 %  73 65 %  113 6 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  32 29 %  78 71 %  110 6 %

Psykiatri / psykologi  12 18 %  56 82 %  68 4 %

Annet  153 30 %  359 70 %  512 27 %

Totalt  657 35 %  1 211 65 %  1 868 100 %

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedisk kirurgi  374 40 %  555 60 %  929 38 %

Svulster og kreftsykdommer  97 29 %  234 71 %  331 14 %

Gastroenterologisk kirurgi  72 42 %  99 58 %  171 7 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  27 22 %  96 78 %  123 5 %

Hjertemedisin/-kirurgi  19 20 %  77 80 %  96 4 %

Annet  204 26 %  576 74 %  780 32 %

Totalt  793 33 %  1 637 67 %  2 430 100 %

Medhold Avslag Totalt

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  1 110 40 %  1 684 60 %  2 794 40 %

Svulster og kreftsykdommer  303 35 %  567 65 %  870 12 %

Gastroenterologisk kirurgi  164 40 %  246 60 %  410 6 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  103 29 %  249 71 %  352 5 %

Psykiatri / psykologi  78 28 %  205 72 %  283 4 %

Annet  661 29 %  1 604 71 %  2 265 32 %

Totalt  2 419 35 %  4 555 65 %  6 974 100 %
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Medholdsandelen er på 35 prosent, men varierer fra 29 prosent for fødselshjelp og kvinnesykdommer til 39 prosent for ortopedi 
og svulster og kreftsykdommer. Psykiatri har en lavere medholdsandel, men antallet saker totalt er kun 68. Hvis vi sammenlikner 
med medholdsandelen på landsbasis, er andelen for Helse Midt-Norge tre prosentpoeng høyere for svulster og kreftsykdommer 
og fire prosentpoeng lavere for gastroenterologisk kirurgi.

helse Vest
Av de i overkant 2400 vedtakene gjelder 68 prosent de fem største medisinske områdene. Det er den samme fordelingen som på 
landsbasis. Eneste forskjell er at ortopedi utgjør to prosentpoeng færre saker i Helse Vest. Svulster og kreftsykdommer utgjør litt 
flere saker, men forskjellen utgjør kun ett prosentpoeng. 

Ved sammenlikning av medholdsandelen er det større forskjeller. Totalt sett er det lavere medholdsandel i Helse Vest. For svulster 
og kreftsykdommer er medholdsandelen sju prosentpoeng lavere. For de to områdene fødselshjelp og kvinnesykdommer og hjer-
temedisin/kirurgi er den henholdsvis seks og ni prosentpoeng lavere. Når det gjelder gastroenterologisk kirurgi, er medholdsande-
len tre prosentpoeng høyere enn på landsbasis.

helse Sør-Øst
Av de nesten 7000 vedtakene som er fattet, gjelder 68 prosent de fem største medisinske områdene. De fire største sammenfaller 
med totalen for alle de regionale helseforetakene. Den femte gruppa for Helse Sør-Øst er psykiatri med fire prosent av vedtaks-
mengden. For de fire største gruppene er andelen omtrent som på landsbasis.

Medholdsandelen for de medisinske områdene er omtrent som for landsbasis. Siden vedtak for Helse Sør-Øst utgjør over halv-
parten av vedtakene, er ikke dette uventet.

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  332 39 %  510 61 %  842 45 %

Svulster og kreftsykdommer  88 39 %  135 61 %  223 12 %

Gastroenterologisk kirurgi  40 35 %  73 65 %  113 6 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  32 29 %  78 71 %  110 6 %

Psykiatri / psykologi  12 18 %  56 82 %  68 4 %

Annet  153 30 %  359 70 %  512 27 %

Totalt  657 35 %  1 211 65 %  1 868 100 %

Medhold Avslag Totalt

Medisinsk område Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedisk kirurgi  374 40 %  555 60 %  929 38 %

Svulster og kreftsykdommer  97 29 %  234 71 %  331 14 %

Gastroenterologisk kirurgi  72 42 %  99 58 %  171 7 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  27 22 %  96 78 %  123 5 %

Hjertemedisin/-kirurgi  19 20 %  77 80 %  96 4 %

Annet  204 26 %  576 74 %  780 32 %

Totalt  793 33 %  1 637 67 %  2 430 100 %

Medhold Avslag Totalt

Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Ortopedi  1 110 40 %  1 684 60 %  2 794 40 %

Svulster og kreftsykdommer  303 35 %  567 65 %  870 12 %

Gastroenterologisk kirurgi  164 40 %  246 60 %  410 6 %

Fødselshjelp og kvinnesykdommer  103 29 %  249 71 %  352 5 %

Psykiatri / psykologi  78 28 %  205 72 %  283 4 %

Annet  661 29 %  1 604 71 %  2 265 32 %

Totalt  2 419 35 %  4 555 65 %  6 974 100 %
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Årsak til medhold Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt

Svikt ved behandlingen 60 % 53 % 54 % 57 % 56 %

Svikt ved diagnostikk 25 % 27 % 24 % 22 % 23 %

Smitte eller infeksjon 11 % 17 % 17 % 15 % 15 %

Unntaksbestemmelsen 2 % 1 % 3 % 3 % 3 %

Annet* 2 % 2 % 3 % 3 % 3 %

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Totalt sett får omtrent 80 prosent av pasientene medhold begrunnet med svikt ved ytelsen av helsehjelp. I 56 prosent av sakene 
får pasienten medhold på grunn av svikt i behandlingen. I 23 prosent av sakene er det gitt medhold begrunnet med svikt i 
diagnostikk. 

Når det gjelder smitte og infeksjon, har pasienten rett til erstatning dersom denne ikke i hovedsak skyldes tilstanden eller 
sykdommen. Det er gitt medhold i 15 prosent av sakene på grunn av smitte eller infeksjon.  I tilfeller der skaden er så stor og/
eller uventet at den ikke kan anses som et utslag av en risiko ved behandlingen som pasienten må aksepteres, kan pasienten få 
erstatning etter en særskilt unntaksbestemmelse selv om det ikke foreligger svikt ved ytelsen av helsehjelp. Tre prosent har fått 
medhold etter unntaksbestemmelsen.

* Annet: Svikt ved pleie, informasjonssvikt og teknisk svikt. 

helse Nord
Svikt i behandlingen er årsak til medhold i 60 prosent av 
sakene i Helse Nord. Det er fire prosentpoeng høyere enn 
på landsbasis. Også svikt ved diagnostikk har en litt høyere 
andel enn på landsbasis, mens smitte eller infeksjon har en fire 
prosentpoeng lavere andel. 

 
helse  Midt-Norge
Sammenliknet med de andre regionale helseforetakene, har 
Helse Midt-Norge den laveste andelen medholdssaker som er 
begrunnet med svikt i behandlingen. Når det gjelder svikt ved 
diagnostikk og smitte eller infeksjon står Helse Midt-Norge 
for den høyeste andelen. 

helse Vest
For Helse Vest er to prosentpoeng færre saker begrunnet med 
svikt i behandlingen og to prosent flere infeksjons- eller smit-
tesaker sammenliknet med landsbasis. 

Svikt i behandling 56 %

Forsinket/feil diagnose  23 %

Smitte/infeksjon 15 %

Annet 3 % 

Unntaksbestemmelsen 3 % 

Medholdssakene
NPE har i løpet av de fem siste årene fattet vedtak om medhold i ca. 4550 saker knyttet til de regionale helseforetake-
ne. Det må som regel foreligge svikt ved ytelsen av helsehjelp for at pasienten skal få medhold i kravet om erstatning.

helse Sør-Øst 
Fordelingen av årsak til medhold for Helse Sør-Øst er nesten 
identisk med totalen for de fire regionale helseforetakene.  
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Årsak til medhold Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Totalt

Svikt ved behandlingen 60 % 53 % 54 % 57 % 56 %

Svikt ved diagnostikk 25 % 27 % 24 % 22 % 23 %

Smitte eller infeksjon 11 % 17 % 17 % 15 % 15 %

Unntaksbestemmelsen 2 % 1 % 3 % 3 % 3 %

Annet* 2 % 2 % 3 % 3 % 3 %

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Medhold og avslag
Av de 365 fødselssakene som har blitt behandlet, har 117 barn eller pårørende fått medhold i erstatningskravet som følge av 
svikt ved ytelse av helsehjelp i forbindelse med svangerskap eller fødsel. Omgjorte vedtak etter klagebehandling er tatt med.
Medholdsandelen i fødselssakene er noen få prosentpoeng lavere enn den totale medholdsandelen.

Andelen fødselssaker som har fått medhold varierer en del ved sammenlikning av de regionale helseforetakene. Som det framgår 
av tabellen har Helse Nord og Helse Midt-Norge en medholdsandel som er langt høyere enn den totale medholdandelen på 
32 prosent. Helse Sør-Øst og spesielt Helse Vest, er i den motsatte enden av skalaen med lavere medholdsandel. Men antallet 
vedtak, spesielt for de to nordligste regionale helseforetakene, er lavt og kan derfor føre til tilfeldige variasjoner.

 
diagnose ved forløsning 
I 70 prosent av medholdssakene er fødselen og forløsningen komplisert av fosterstress. At fosteret ikke har det bra er da 
registrert ved CTG-måling eller ved annen type overvåking under fødselen. For tidlig morkakeløsning er registrert i ni saker og 
fastsittende skulder i sju. Fosterstress har nok også vært til stede i flere av disse medholdssakene, men andre problemstillinger er 
prioritert ved koding av saken. 

Medhold Avslag Totalt

Helseforetak Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

Helse Nord RHF 18 45 % 22 55 % 40 11 %

Helse Midt-Norge RHF 16 44 % 20 56 % 36 10 %

Helse Vest RHF 19 24 % 59 76 % 78 21 %

Helse Sør-Øst RHF 64 30 % 147 70 % 211 58 %

Totalt 117 32 % 248 68 % 365 100 %

Helse-Nord Helse-Midt Helse-Vest Helse-Sør-Øst Totalt

Fødsel og forløsning komplisert av fosterstress 10 12 15 45 82

For tidlig morkakeløsning 3 1 5 9

Mekanisk hindret fødsel som skyldes fastsittende skulder 1 6 7

Annet 4 4 3 8 19

Totalt 18 16 19 64 117

Tema: 
fødselsskader
 
Skader på barn i forbindelse med fødsel utgjør tre prosent av vedtakene og hele 17 prosent av utbetalingene 
for de regionale helseforetakene. I perioden 2007-2011 har NPE behandlet 365 fødselssaker.

14 - NPEs statistikk for RHF 2011



Gruppa «annet» omfatter hovedsaklig uterusruptur, infeksjon hos mor, for tidlig vannavgang, dysfunksjon av morkake og forlig-
gende morkake. 

forløsningsmetode
I en del saker ble flere forløsningsmetoder forsøkt før barnet ble forløst. Ved registrering av forløsningsmetode, har vi valgt den 
endelige metoden. Som det framgår av tabellen er den hyppigst brukte metoden keisersnitt. Som oftest er det snakk om haste-
keisersnitt i en krisesituasjon. En av fire medholdssaker gjelder vaginal forløsning og nesten like mange vakuumforløsning. 

Ved sammenlikning av de regionale helseforetakene framgår det at Helse Midt-Norge i mindre grad enn de andre regionale 
helseforetakene har avsluttet fødselen med keisersnitt, men i større grad har benyttet vaginal eller vakuumforløsning. Her må det 
understrekes at tallgrunnlaget er lite.

Helse-Nord Helse-Midt Helse-Vest Helse-Sør-Øst Totalt

Keisersnitt 9 4 9 29 51

Vaginal forløsning 4 6 3 16 29

Vakuumforløsning 4 5 5 13 27

Ikke registrert 1 1 1 3 6

Tangforløsning 1 3 4

Totalt 18 16 19 64 117

Årsak til skaden
I hver enkelt sak som har fått medhold, er det registrert en kode som skal si noe om hva som er årsaken til at skaden har 
oppstått.

Den vanligste årsaken til skade er at barnet har blitt forløst for sent til tross for funn som indikerer at fosteret ikke har det bra. I 
første rekke er det snakk om forsinket utført hastekeisersnitt, men det kan også være snakk om forsinket igangsetting av andre 
forløsningsmetoder som vakuum eller tang. I noen tilfeller har man prøvd med vakuum- eller tangforløsning for lenge før man 
har gått over til keisersnitt. Selv om det i noen saker er snakk om forsinket forløsning i en akutt situasjon ved for eksempel mor-
kakeløsning, er det mange eksempler på at barnet burde vært forløst flere timer tidligere. Den forsinkede forløsningen har ført 
til hjerneskade hos barnet, forverring av hjerneskade eller dødsfall. 

Mangelfull overvåking handler først og fremst om mangelfull CTG-overvåking. Den mangelfulle overvåkingen har i første 
rekke ført til forsinket forløsning med påfølgende hjerneskade eller dødsfall.

Feil behandlingsteknikk/metode omhandler feil håndgrep under fødsel, feilaktig dreining i fødselskanalen, for tidlig vakuum-
forløsning, for langvarig vakuumforløsning, og feilaktig tangforløsning. Skadeomfanget i disse sakene varierer fra nerveskade i 
skulder til hjerneskade og dødsfall.

Feiltolkning av prøvesvar omfatter oversett forliggende morkake med påfølgende mangelfull oppfølging og dødsfall. Feiltolk-
ning av CTG har medført forsinket forløsning og hjerneskade. Oversett funn ved ultralyd medførte at en tvilling døde. Oversett 
svulst i barnets hofte medførte feil forløsningsmetode. I tillegg er det ett tilfelle av feilaktig diagnostisering av svangerskapsfor-
giftning med påfølgende for tidlig forløsning.

Helse-Nord Helse-Midt Helse-Vest Helse-Sør-Øst Totalt

Forsinket forløsning/keisersnitt burde vært utført 9 7 8 41 65

Mangelfull overvåkning 4 5 7 10 26

Feil behandlingsteknikk/metode 1 2 6 9

Feiltolkning av prøvesvar 1 2 1 1 5

Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 2 3 5

Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 1 1 2

Mangelfull/manglende/feil medisinering 1 2 1 4

Annet 1 1

Totalt 18 16 19 64 117
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Fødselsasfyksi med påfølgende hjerneskade er den største skadetypen i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. I Helse Midt-
Norge er det registrert like mange medholdssaker som omhandler fosterdød som fødselsasfyksi.

Utbetalinger
I de fødselssakene som har fått medhold i femårsperioden, er det så langt utbetalt 355 millioner kroner i erstatning til barna, 
foreldre eller etterlatte. I noen av sakene er ikke erstatningsbeløpet ferdig beregnet. I følge anslag gjenstår det rundt 65 millioner 
kroner å utbetale, men dette beløpet kan selvsagt endre seg. Hvis anslaget stemmer, vil det totalt bli utbetalt 420 millioner kroner 
i de 117 sakene som har fått medhold. Gjennomsnittlig utbetaling vil da bli på 3,6 millioner kroner, men i fødselssakene blir et 
slikt gjennomsnittsbeløp misvisende. Hvis barnet har blitt påført en stor hjerneskade som følge av svikt under fødselshjelpen, blir 
erstatningsbeløpet som oftest mellom seks og ni millioner kroner. Ved dødsfall er det vanligvis kun gravferdsutgiftene som blir 
dekket. Disse erstatningene vil oftest bli på under 100 000 kroner. 

Tabellen viser at utbetalingene knyttet til Helse Midt-Norge relativt sett er noe lavere enn for de andre regionale helseforeta-
kene. Dette skyldes at antallet dødsfall, hovedsakelig dødfødsler, er høyere.

Skadetype Helse-Nord Helse-Midt  Helse-Vest  Helse-Sør-Øst  Totalt

Fødselsasfyksi 13 8 14 49 84

Fosterdød 2 7 3 6 18

Intrakraniell laserasjon og blødning pga fødselsskade 1 3 4

Fødselsskade i det perifere nervesystem 4 4

Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap 1 2 3

Annet 1 1 2 4

Totalt 18 16 19 64 117

 Utbetalt  Gjenstående* Totalt Prosent

Helse Nord RHF  59 181 925  12 061 360  71 243 285 17 %

Helse Midt-Norge RHF  12 651 780  26 766 720  39 418 500 9 %

Helse Vest RHF  44 669 041  8 426 000  53 095 041 13 %

Helse Sør-Øst RHF  238 710 618  18 014 488  256 725 106 61 %

Totalt  355 213 364  65 268 568  420 481 932 100 %

Tre saker omhandler feilmedisinering med ristimulerende middel. I alle tre tilfeller er det snakk om overstimulering. Ett 
av barna døde, mens de to andre utviklet hjerneskade. En sak dreier seg om mangelfull behandling av mor med påfølgende 
smitte av gruppe B streptokokker som igjen medførte utvikling av cerebral parese hos barnet. 

Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning handler i første rekke om tilstander hos mor som ikke har blitt diagnostisert i tide 
eller fulgt godt nok opp. Dette har ført til skader hos barnet. 

Skadetype
Oversikten over skadene som har oppstått som følge av behandlingssvikt under fødselen viser at fødselsasfyksi med påføl-
gende hjerneskade er den hyppigste komplikasjonen. I de fleste av sakene er hjerneskaden alvorlig. I sju tilfeller var skaden så 
alvorlige at barnet døde etter fødselen. Fosterdød er registrert i 18 medholdssaker, og er den nest hyppigste skaden. 

*Dette er et estimert anslag.

16 - NPEs statistikk for RHF 2011



Mor oppsøkte sykehuset fire uker før termin da hun ikke hadde kjent liv det siste døgnet. Jordmor tolket CTG-
undersøkelsen som patologisk. Fødselslege ble tilkalt, og det ble utført ultralydundersøkelse. Etter undersøkelsen 
ble mor overført til annet sykehus i ambulanse. Ved ankomst ble det konstatert at barnet var dødt. 

NPEs vurdering: På grunnlag av CTG-registreringen burde barnet ha blitt forløst umiddelbart. Det var ikke 
riktig å gjennomføre ultralydundersøkelse og overføre mor til annet sykehus. Mest sannsynlig ville en tidligere 
forløsning ha forhindret at barnet døde. 

Mor var på sykehuset til kontroll ni dager etter termin. CTG-måling viste normale funn. Det ble besluttet å 
sette i gang fødselen med medisiner. Mor fikk to doser Cytotec med seks timers mellomrom. Hun ble så sendt 
hjem i påvente av framgang i fødselen. Det utviklet seg etter hvert sterke rier, og hun ble innlagt på sykehus. 
Fosterlyden var unormal, og lege ble tilkalt. Barnet ble forløst med vakuum 14 minutter senere. Apgar score var 
1-3-3. Barnet har utviklet cerebral parese og klarer ikke å ta til seg næring. 

NPEs vurdering: Det var god indikasjon for igangsetting av fødselen siden det var ni dager etter termin. Hun 
burde imidlertid ikke ha blitt sendt hjem, men overvåket på sykehuset etter at fødselen var satt i gang. Behand-
lingen med Cytotec har mest sannsynlig ført til hyperstimulering av livmoren og at barnet fikk for lite oksygen 
etter at riene kom i gang. Hadde hun blitt overvåket på sykehuset, ville skaden mest sannsynlig vært unngått. 

Mor ble innlagt med rier ved termin. CTG-måling tatt ved innkomst viste avvikende patologi. Fostervannet 
som ble tatt 40 minutter senere, var misfarget. Det var kontinuerlig overvåking med CTG fram til barnet ble 
forløst 4,5 timer senere. Apgar score var 1-1-1. Det er konstatert alvorlig hjerneskade hos barnet.

NPEs vurdering: Ut fra at CTG viste klar patologi og fostervannet i tillegg var misfarget, burde barnet vært 
forløst minst tre timer tidligere. Korrekt fødselshjelp ville mest sannsynlig ha redusert skadene på barnet  
betydelig.

Mor ble innlagt på sykehus med vannavgang dagen før termin. Ultralyd og CTG var normal. Det ble startet 
med ristimulerende drypp. På grunn av langsom framgang ble det utført vakuumforløsning. Det utviklet seg 
til en vanskelig skulderforløsning. Skulderen ble forløst manuelt. Det ble påvist brudd i venstre overarm og en 
nervebuntskade i høyre arm. 

NPEs vurdering: Vakuumforløsningen ble satt i gang på et for tidlig tidspunkt uten at det var forsøkt med 
aktiv trykking fra mor. STAN-registrering viste at barnet hadde det fint, og mor burde fått startet å trykke for å 
få barnet lenger ned i fødselskanalen og dermed muligens unngått vakuumforløsning. Tvil om aktiv trykking fra 
mor ville ført til at en hadde unngått en vanskelig skulderforløsning kommer barnet til gode.

Eksempler 
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Antall vedtak
De i alt 678 vedtakene om medhold eller avslag som gjelder anestesi utgjør tre prosent av det totale antallet vedtak knyttet til de 
regionale helseforetakene i denne perioden. De fleste anestesisakene gjelder skader oppstått i forbindelse med ortopedisk kirurgi, 
mens fødselshjelp/kvinnesykdommer er nest største og gastroenterologisk kirurgi tredje største medisinske område der det inn-
treffer anestesirelaterte skader. Alle saker der pasientskaden skal ha oppstått som følge av anestesien blir registrert med anestesi 
som medisinsk område, uavhengig av om bedøvelsen ble utført av andre enn anestesipersonell.  

Over halvparten (55 prosent) av anestesisakene gjelder behandling i Helse Sør-Øst. Helse Vest står for 19 prosent, Helse Midt-
Norge 14 prosent, mens Helse Nord har 13 prosent av sakene. 

Kvinner er i flertall blant erstatningssøkerne i anestesisakene, med en andel på 64 prosent. Kvinneandelen er noe lavere i NPE-
sakene totalt sett med 55 prosent. Gjennomsnittsalderen da anestesiskaden skjedde er 50 år. 

Det er gitt medhold i 33 prosent av anestesisakene, se tabellen nedenfor. Dette er inkludert 20 avslag som er påklaget og omgjort 
til medhold. Det er fire prosentpoeng lavere enn for det samlede antall vedtak tilknyttet de regionale helseforetakene i samme 
periode. Medholdsandelen er høyest i Helse Vest med 36 prosent og lavest i Helse Nord og Helse Midt-Norge med 29 prosent.

Tema: 
Anestesisaker
Fra 2001 til 2011 har Norsk pasientskadeerstatning fattet vedtak i 678 
saker som gjelder anestesi tilknyttet de regionale helseforetakene. 
Feil behandlingsteknikk eller feil behandlingsmetode er den hyppigste 
årsaken til at erstatningssøkere fikk medhold. Bruk av for stor kraft ved 
intubering med påfølgende tannskade og bedøvelsessprøyter som ble 
satt feil og førte til nerveskade, er de mest vanlige hendelsene.

Medhold Avslag

Behandlingssted Antall Prosent Antall Prosent Sum

Helse Nord RHF 25 29 % 60 71 % 85

Helse Midt-Norge RHF 28 29 % 68 71 % 96

Helse Vest RHF 45 36 % 81 64 % 126

Helse Sør-Øst RHF 127 34 % 244 66 % 371

Sum 225 33 % 453 67 % 678
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Medholdssakene 
Nær halvparten av de 225 medholdssakene gjelder narkose, som det framgår av tabellen nedenfor.

Svikt i behandlingen er årsak til medhold i 64 prosent av sakene, se diagrammet. Videre er det i 25 prosent av medholdssakene vurdert at det 
ikke foreligger svikt, men at skaden som oppsto under anestesien overstiger en risiko ved behandlingen som pasienten må akseptere (rimelig-
hetsregelen). Totalt sett i NPE utgjør andelen av denne type medholdssaker kun fire prosent. En forklaring på at andelen innenfor anestesiom-
rådet er mye høyere, kan være at det i anestesien er et større potensiale for stor og uventet skade sammenliknet med andre medisinske områder. 
Selv om anestesien er korrekt utført kan det oppstå alvorlige, allergiske reaksjoner/anafylaktisk sjokk som det ikke er mulig å forutse. Skadeføl-
gene for pasienten er i flere tilfeller hjerneskade eller dødsfall. Også uforutsette nerveskader kan få alvorlige følger for pasienten, med nedsatt 
funksjonsnivå og varige smerter.

Infeksjon er medholdsårsak i seks prosent av sakene. For øvrig er teknisk svikt årsak til 
medhold i kun én sak. 

I de 150 sakene der det er gitt medhold som følge av svikt i behandling/diagnostikk, er 
det interessant å gå nærmere inn på hva som faktisk forårsaket svikten. Ved å identi-
fisere den bakenforliggende årsaken til at skaden oppsto, blir det mulig å finne ut hva 
som kunne ha vært gjort annerledes og hva som må til for å unngå at samme feil blir 
gjort om igjen. 
 
Ved hjelp av skjønnsmessig koding av bakenforliggende årsak, er disse sakene fordelt på åtte kategorier, se tabellen nedenfor.

feil behandlingsteknikk/metode (66 saker): 
Som det framgår av tabellen, er dette den største gruppa 
av skadeårsaker. I omtrent halvparten av disse sakene 
har NPE konkludert med at det er brukt stor kraft eller 
feil teknikk ved intuberingen. Dette har ført til skade på 
tenner hos pasienter som før behandlingen enten hadde 
normal tannstatus, eller hadde kjent tannstatus som tilsa 
at det burde tas spesielle hensyn ved intuberingen. Be-
døvelsessprøyter som ble satt feil er en annen forholdsvis 
hyppig skadeårsak, som utgjør omtrent en tredjedel 
av sakene i denne gruppa. Dette medførte nerveskade 
med påfølgende funksjonsforstyrrelser i arm/bein, eller 
perforasjon av øye og synsskade. 

I andre saker ble det gjort for mange forsøk på å anlegge epiduralkateter eller å intubere, noe som resulterte i komplikasjoner som i neste om-
gang førte til at pasientene fikk hjerneskade eller nerveskade. Til slutt førte feil valg av anestesimetode i noen saker til dødsfall på grunn av ok-
sygenmangel. I ett tilfelle ble en pasient med uttalt nakkestivhet som følge av Bechterews sykdom gitt innsovingsmiddel og muskelavslappende 
middel før intuberingen. Det oppsto store intubasjonsproblemer, og pasienten fikk alvorlig hjerneskade som han seinere døde av. På grunn av 
pasientens Bechterew og store bevegelsesproblemer i nakken, burde det vært valgt våken, nasal intubasjon over intubasjonsbronkoskop.

feil utstyr eller feilplassering av utstyr (14 saker): En av de alvorligste feilene som ble gjort er at tuben ble plassert i spiserøret i 
stedet for i luftrøret, og at en kanyle ble plassert utenfor luftrøret. I alle de fire sakene der dette skjedde, døde pasientene som følge av ok-
sygenmangelen. Andre hendelser, med et fåtall saker hver, er blant annet feilplassering av epiduralkateter som førte til skade på nervevev og 
påfølgende nedsatt gangfunksjon. I andre saker var bruk av tube i feil størrelse årsak til skade på luftrøret eller tennene. I en annen sak ble 
slangesystemet feilaktig tilkoblet systemet for voksne under operasjonen av et barn. Feilen ble oppdaget etter seks-sju minutter, men surstoff-
mangelen som hadde oppstått førte til at barnet fikk cerebral parese. 

Behandlingssted Narkose Spinal- 
anestesi

Epidural- 
anestesi

Nerveblokade/ 
 ledningsanest.

Annet Sum

Helse Nord RHF 16 0 4 1 4 25

Helse Midt-Norge RHF 7 7 7 3 4 28

Helse Vest RHF 23 9 5 2 6 45

Helse Sør-Øst RHF 64 25 17 4 17 127

Sum 110 41 33 10 31 225

Svikt i behandling 64 %
Rimelighetsregelen 25 %

Smitte/infeksjon 6 %

Annet 5 % 

Årsak til behandlingssvikt Antall
Feil behandlingsteknikk/metode 66

Feil utstyr/feilplassering av utstyr 14

Feil dosering av medikament/feil medikament 11

Mangelfull sikring, overvåkning, tilsyn 10

Funn ikke fulgt opp/forsinket behandling 8

Mangelfull/manglende behandling 3

Mangelfull kompetanse 2

Annet 36

Sum 150
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feil dosering av medikament/feil medikament (11 saker): Her finner vi to typer saker: Den ene gjelder for lav dosering av anestesi 
eller forveksling av medikamenter, for eksempel at pasienten fikk muskelavslappende medikament før innsovingsmedikament. Dette førte til 
at pasientene opplevde smerter og våkenhet under operasjonen med påfølgende psykiske belastningsreaksjoner. I den andre typen saker fikk 
pasientene for høy dose anestesi, for eksempel ved at det ble satt spinalanestesi to ganger i samme område. Konsekvensen for pasientene var 
nerveskader eller kroniske smerter.. 

Mangelfull sikring, overvåking, tilsyn (10 saker): I den fjerde største kategorien av skadeårsaker finner vi saker som gjelder fall fra 
operasjonsbord under oppvåkning med påfølgende tannskade, manglende overvåking av urinblære, utvikling av trykksår, og at blødninger og 
allergiske reaksjoner på anestesimidler ble oppdaget for seint. 

funn ikke fulgt opp/forsinket behandling (8 saker): I denne gruppa dreier enkelte saker seg i noen grad også om at overvåkingen 
eller tilsynet av pasienten ikke var tilfredsstillende. Forsinket diagnostikk/behandling av blant annet epiduralt hematom, blødning, infeksjon og 
urinretensjon førte til lammelser, blodforgiftning eller varig behov for selvkateterisering.
 
Mangelfull/manglende behandling (3 saker): Her er det to tilfeller av at pasientene klaget over kraftig hodepine etter inngrepet uten 
at behandling ble igangsatt. Dette førte til kronisk hodepine. I den tredje saken ble pasientens magesekk ikke tømt før en øyeblikkelig-hjelp-
operasjon. Dette medførte at mageinnhold kom ned i lungene, og pasienten utviklet sjokklunge og døde.
 
Mangelfull kompetanse (2 saker): I disse sakene ble helsepersonell under opplæring satt til å utføre krevende intubasjon som burde ha 
vært utført av erfaren anestesilege. I begge tilfellene fikk pasientene tannskader. 
 
Annet (36 saker): Her er det blant annet følgende saker: Intubasjonsforhold/tannstatus ble ikke undersøkt før operasjonen. Ekstravasale 
infusjoner og infusjon av luft i venesystemet. For tidlig ekstubering etter en langvarig operasjon i mageleie førte til respirasjonsproblemer og 
behov for åpning av luftrøret, med påfølgende totalt synstap og delvis hørselstap. 

I 28 av de 225 medholdssakene (12 prosent) har pårørende fått erstatning som følge av at skaden forårsaket pasientens død. I fire av sakene ble 
tube/kanyle feilaktig plassert utenfor luftrøret. I fire andre saker utviklet pasienten anafylaktisk sjokk. Øvrige skader er blant annet at tuben 
stakk hull på luftrør, spiserør eller pulsåre, forsinket diagnostikk/behandling av infeksjon som følge av anestesi med påfølgende sepsis, og at det 
burde vært brukt andre anestesimetoder. 
 
I den eneste saken der det er gitt medhold som følge av teknisk svikt, var det anestesiapparatet som sviktet og man mistet den elektroniske 
overvåkningen. Da det etter hvert ble oppdaget at pasienten utviklet anafylaktisk sjokk, sviktet også den intravenøse tilgangen. Pasienten døde 
fordi man ikke fikk gitt den nødvendige behandlingen. Dette var et planlagt inngrep, og det skulle ha vært sørget for reserveinngang for å 
forsikre tilstrekkelig intravenøs tilgang.

 
Erstatningsutbetalinger
I anestesisaker der det ble gitt medhold fra 2001 til 2011 er det utbetalt totalt 102 millioner kroner i erstatning. Erstatningsbe-
regningen pågår fortsatt i noen av sakene, og det endelige beløpet kan bli både høyere og lavere enn det foreløpige anslaget på 
nær 115 millioner kroner, se tabell.

Gjennomsnittsbeløpet er 454 000 kroner i sakene som er ferdig utbetalt. I anestesisakene er det et stort spenn i skadeomfanget, 
fra alvorlig hjerneskade og dødsfall til forholdsvis ukompliserte tannskader. Dette gjenspeiler seg også i erstatningene. Den 
høyeste utbetalingen er på 6 millioner kroner, og de laveste minimumsbeløpet på 5000 kroner.

Behandlingssted  Utbetalt  Gjenstående anslag Sum
Helse Nord RHF  15 126 920  905 000  16 031 920 

Helse Midt-Norge RHF  8 873 031  1 330 000  10 203 031 

Helse Vest RHF  15 268 442  4 462 164  19 730 606 

Helse Sør-Øst RHF  62 804 169  5 938 000  68 742 169 

Sum  102 072 562  12 635 164  114 707 726 
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Eksempler på medhold 

Kvinne i 60-årene var innlagt på sykehus grunnet en gallesteinslidelse. Det ble utført kikkhullskirurgi 
i narkose med intubasjon. Etter behandlingen oppdaget hun at fortanna, som hadde en nylaget krone, 
var brukket. 
 
NPEs vurdering: Det foreligger svikt i behandlingen da tannskaden sannsynligvis oppsto som følge 
av at det ble brukt for stor kraft eller feil teknikk ved intuberingen. Bruk av stor kraft mot tenner bør 
unngås.  

 
Mann i 70-årene hadde Bechterews og Parkinsons sykdom. Han pådro seg nakkebrudd med rygg-
margsskade, og ble operert i narkose med intubasjon. Det var ekstremt vanskelige intubasjonsforhold 
på grunn av mye ødem og blod i svelget, manglende gapeevne og stiv nakke. Det ble bestemt at tuben 
skulle byttes tre dager seinere. På nytt ble det gjennomført intubasjon gjennom munnen. Det oppsto 
enda større vanskeligheter enn ved den første prosedyren, og pasienten fikk hjertestans og døde. 
 
NPEs vurdering: Pasientens ekstremt vanskelige intubasjonsforhold tilsa nøye forberedelser og bered-
skap for komplikasjoner i forbindelse med bytting av tube. Valget av metode, intubasjon oralt, innebar 
at det oppsto enda større vanskeligheter enn første gang. På bakgrunn av erfaringen fra den første 
prosedyren og at pasienten hadde Bechterews sykdom, hadde det tryggeste vært å bruke kontrollert 
tracheostomi.

 
Kvinne i 20-årene ble operert for falskt ledd i venstre skinnebein. Etter operasjonen fikk hun epidu-
ralbedøvelse som smertelindring. Hun utviklet lammelse og redusert bevegelighet i beina. Epiduralbe-
døvelsen ble stanset, men så gjenopptatt på grunn av smerter i operasjonsområdet. Etter behandlingen 
har hun hatt kraftsvikt og sensibilitetstap fra livet og ned.
 
NPEs vurdering: Da det ble konstatert lammelser i beina etter at pasienten hadde fått epiduralbedø-
velse første gang, skulle det ikke ha vært gitt mer lokalbedøvelse via epiduralkateteret. Dersom man 
hadde avstått fra ytterligere epiduralbedøvelse, ville de varige lammelsene mest sannsynlig ha vært 
unngått. 
 

Mann i 60-årene fikk utført operasjon for åreknuter. Ved anestesien ble det brukt larynxmaske. Pasi-
enten oppga at han var sår i halsen like etter operasjonen. Han ble utskrevet fra sykehuset da dette ikke 
er uvanlig etter en intubasjon og fordi plagene fra svelget ikke var betydelige. Etter hjemreise fikk han 
pustevansker og ble reinnlagt. Han utviklet sepsis og atrieflimmer. Det ble påvist hull på spiserøret. 
Han fikk massiv intensiv behandling og reoperasjon. Men tilstanden ble gradvis verre, og han døde. 
Dødsårsaken ble opplyst å være infeksjon i brysthulen og hjerteposen.
 
NPEs vurdering: Det var korrekt å bruke total intravenøs anestesi og larynxmaske i dette tilfellet. 
Det synes ikke å ha vært gjort feil ved selve utføringen av anestesien, og behandlingen må sies å ha 
vært utført i tråd med gjeldende retningslinjer. Skade ved nedføring av larynxmaske i svelgregionen er 
en kjent, men meget sjelden komplikasjon. Risikoen for skaden etter behandlingen er vurdert å ligge 
utenfor det som må aksepteres.
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