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ET 2021/010EKSTERNT TILSYN

Håndtering av blod, blodprodukter, celler og vevTittel

09.09.2021Slutt dato

Medisinsk serviceklinikkOrg. plassering

Siri TønnessenLeder

07.09.2021Start dato

- Ortopedisk avdeling SSA (SOA)
- Ortopedisk avdeling SSK (SOK)
- Lab for medisinsk biokjemi og blodbank SSA (MSK)
- Lab for Immunologi og transfusjonsmedisin,ImTra SSK (MSK)
- Avdeling for mikrobiologi (SSK)

Reviderte enheter

Lene Uleberg Nerhus
Kari-Ann Johannessen Nedal
Øystein Hjalmar Berg
Lasse Svenstrup Andersen
Agate Folgerø
Knut Erik Mjaaland
Lene Haugen Tryland
Siri Tønnessen
Odd Harald Olsen
Nina Hope Iversen
Geir Rørbakken
Else Kristin Reitan
Per Gunnar Waldal
Beate Sommer
Vivi Cathrine Eide Bengtson
Synnøve Næsse
Sølvi Noraas
Hilde Strand Børresen
Janne Jettestad
Kristin Engenes Knudsen
Mirjam Lien Smedsrød
Sissel Francke

Interne deltakere

Tema for tilsyn

Tilsynet vil  legge hovedvekt på følgende områder:

- Håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon:
o bestilling, pretransfusjonsundersøkelser herunder utstyr/reagenser,
valg og utlevering av blod og blodkomponenter
o sporbarhet - mulighet til å identifisere blod og blodkomponenter fra
giver til mottaker og omvendt
o samarbeid mellom Sørlandet sykehus og kommunehelsetjenesten
ved transfusjon
o oppfølging etter forrige tilsyn Public: 19/02427

- Håndtering av humane celler og vev, inkludert testing av donorer av celler og vev:
o samsvar mellom helseforetakets praksis og godkjenning(er) etter forskrift om håndtering av humane celler og vev
o testing av donorer av humane celler og vev
o oppfølging etter forrige tilsyn Public: 13/07647



3/8

o Public sak: 21/05966

Lovhjemmel / revisjonsgrunnlag

- Forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og
utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av
helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) (FOR-2005-02-04-80)
- Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og
vev (FOR-2015-12-07-1430)

Dokumentasjon

Varsel fra tilsynsmyndighet Varsel om tilsyn ved Sørlandet sykehus HF - Håndtering av
blod, blodkomponenter, celler og vev

Varsel om tilsyn

Dokumentasjon til
tilsynsmyndighet

Egenrapportskjema for SSHF m/vedleggEgenrapportskjema

Dokumentasjon til
tilsynsmyndighet

Egenkontrollskjema utfylt av blodbankene ved SSA og SSKEgenkontrollskjema

Dokumentasjon til
tilsynsmyndighet

Innhenting av informasjon i forkant av varsel om tilsynHåndtering av blod og
blodkomponenter - innhenting
av informasjon

Dokumentasjon til
tilsynsmyndighet

Egenrapportskjema - smittetesting m/vedlegg fra MedMikEgenrapportskjema -
smittetesting

Dokumentasjon til
tilsynsmyndighet

Oversikt sendt til Tone Andersen i Helsetilsynet 03.09.2021Program for tilsyn inkl.
møterom/deltagere/stilling

Handlingsplan som ble opprettet etter forrige tilsyn og som
skal følges opp i dette tilsynet

Handlingsplan etter forrige
tilsyn: Blod og
blodkomponenter 2019

Revisjonsrapport Endelig rapport fra Helsetilsynet. Ingen avvik, 2 merknader.Rapport etter tilsyn med
ørlandet sykehus HF -
håndtering av blod,
blodkomponenter, celler og
vev

Forberedelser

AD/Stabs-/klinikkdirektør/kvalitetssjef/andre aktuelle ledere
varslet

Opprettet kontaktperson(er)

Hovedkontaktperson for tilsynsmyndighet

Fordelt i Public Saksnummer : 21/05966

Sendt innkalling til intervju Ansvar fordelt på aktuelle klinikker/avdelinger/enheter:
- Somatikk inkl. beinbank, SSA: Lasse Svenstrup Andersen
- Somatikk, inkl. beinbank SSK: Agate Folgerø
- Blodbank/MedMik: Kari-Ann Nedal

DIPS tilganger ordnet/gitt Ikke aktuelt

Sendt innkalling til åpningsmøte

Sendt innkalling til sluttmøte

Bestille møterom Møterom for sesjonene er bestilt iht. program

Oppgaver

Koordinere med SOA og SOK angående tilsyn Beinbank Lene Uleberg Nerhus Lukket

Kalle inn aktuelle ledere for bolk om transfusjon ved
helseforetaket etter forrige tilsyn (08.09.2021 kl 14-15)

Lene Uleberg Nerhus Lukket

Kalle inn til åpningsmøte Kari-Ann Johannessen Nedal Lukket
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Oppgaver

Kalle inn til sluttmøte Kari-Ann Johannessen Nedal Lukket

Sende liste over deltagere for de forskjellige bolkene til
Tone Andersen

Kari-Ann Johannessen Nedal Lukket

Koordinere tilsynsbesøket i blodbankene og MedMik Kari-Ann Johannessen Nedal Lukket

Legge inn program for tilsynet under fanen
"Gjennomføring"

Lene Uleberg Nerhus Lukket

Helsetilsynet ber om at deltagerliste over deltagere på
åpningsmøte og sluttmøte under tilsynsbesøket, fylles ut
med navn og funksjon på deltaker. Deltakerlista skal
returneres senest fredag 10.september.

Kari-Ann Johannessen Nedal Lukket

Samle inn kommentarer og sende tilbakemelding på
foreløpig rapport

Kari-Ann Johannessen Nedal Lukket

Sende ut endelig rapport til aktuelle deltagere i SSHF.
Arkivere Public 360

Kari-Ann Johannessen Nedal Lukket

Legge inn merknadene under "Funn" Lene Uleberg Nerhus Lukket

Revisjonsplan

07.09.2021 ArendalÅpningsmøte Åpnes av Siri Tønnessen

08.09.2021 KristiansandOppfølging etter forrige tilsyn i
2019- Transfusjon ved
helseforeaket

Geir Rørbakken, Nina H.
Iversen, Øystein E. Olsen,
Susanne S. Hernes, Siri
Tønnessen

09.09.2021 KristiansandSluttmøte

07.09.2021 Blodbank, SSAArendal, Blodbank Beate Sommer, Synnøve
Næsse, Vivi C.E. Bengtson

07.09.2021 Beinbank, Somatikk SSAArendal, Beinbank Knut Erik Mjaaland

08.09.2021 MedMik SSKKristiansand, Mikrobiologisk
avdeling

Sølvi Noraas og Hilde
Strand Børresen

08.09.2021 Avdeling for immunologi og
transfusjonsmedisin (ImTra)

Kristiansand, Blodbank Lene H. Tryland, Kari-Ann
Nedal

09.09.2021 Beinbank, somatikk SSKKristiansand, Beinbank Øystein H. Berg

09.09.2021 Medisinsk møterom 2. etg SSKTilsynslagets disposisjon
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ET 2021/010TILTAKSPLAN

Merknad 1 fra Helsetilsynet

Sørlandet sykehus samarbeider med kommunehelsetjenesten
om transfusjoner til pasienter utenfor sykehus.
Helseforetaket har
• utarbeidet generelle transfusjonsprosedyrer som er
tilgjengelige på foretakets nettside. Prosedyrene er tilpasset for
bruk i både spesialist- og kommunehelsetjenesten.
• gitt veiledning til personell som utfører transfusjoner utenfor
sykehus, og sykepleier fra kommune har vært på hospitering
ved helseforetaket for opplæring i å utføre transfusjoner.
Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er
avgjørende for pasientsikkerheten ved transfusjoner utenfor
sykehus.

Helsetilsynet anbefaler at
oppgave- og
ansvarsfordeling mellom
partene reguleres i en
gjensidig forpliktende
avtale.

1 AnbefalingerFagavdelingen

AnbefalingHjemmelNr Funn Org. plassering Gradering
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ET 2021/010TILTAKSPLAN
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ET 2021/010TILTAKSPLAN

Frist GjennomførtTiltak StatusOrg. plassering Saksb.

Etablere avtale mellom primærhelsetjeneste og SSHF

Samhandlingsenheten tar initiativ til å starte arbeid med
etablering av en avtale mellom primærhelsetjenesten og SSHF
om fordeling av ansvar og oppgaver knytet til blodtransfusjoner
i kommunehelsetjenesten.

01.03.2022 Samhandlingsenheten
har bidratt i utviklingen av
samarbeidsavtale som
skal benyttes når denne
prosedyren utføres
utenfor helseforetaket:
 "Avtale om Transfusjon
av blod og blodprodukt
utenfor sykehuset
mellom Sørlandet
sykehus HF og
kommune".
Avtalen er forankret i
Agders kommuner og
Helseforetaket - og
endelig godkjent i
Helsefelleskapet-OSS
21.10.2021 (OSS-sak 51-
2021).
Dette innebærer ikke at
alle kommuner har sagt
ja til å transfundere blod-
eller blodprodukter, men i
de konkrete tilfellene
dette gjøres, skal
sykehuset og aktuelle
kommune/institusjon
bruke vedtatte avtale
som grunnlag for
samarbeidet- og plikter å
følge opp iht. ansvar og
oppgaver beskrevet i
avtalen.
Avtalen beskriver ansvar
og oppgavefordeling,
økonomihåndtering
mm.og er lagret i P360

LukketFagavdelingen Mirjam Lien
Smedsrød
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ET 2021/010TILTAKSPLAN

Frist GjennomførtTiltak StatusOrg. plassering Saksb.

med saksnr. 21/05966-27

Frist GjennomførtTiltak StatusOrg. plassering Saksb.

Avtale mellom Beinbankene og Blodbanlkene SSHF

Avdeling for ortopedi SSA- ved Beinbanken tar initiativ til å
etablere avtale med Blodbankene i SSHF for bruk av Prosang.

01.03.2022 NyttFagavdelingen Knut Erik Mjaaland

Merknad 2 fra Helsetilsynet

Beinbanken samarbeider med blodbanken om elektronisk
dokumentasjon av høsting, oppbevaring og bruk av beinvev
inkludert sporbarhet mellom donor og mottaker. Drift,
vedlikehold og oppdatering av systemet blir ivaretatt av
personell på blodbanken.
.

Helsetilsynet anbefaler at
Sørlandet sykehus
regulerer oppgave- og
ansvarsfordelingen som
følger av samarbeidet
mellom beinbanken og
blodbanken i en gjensidig
forpliktende prosedyre
eller avtale

2 AnbefalingerFagavdelingen

AnbefalingHjemmelNr Funn Org. plassering Gradering


