
Forum 2015 
Når ebola leker gjemsel med alle ledelsesledd –

Risikovurdering og prioritering

15. oktober 2015

elisabeth.duvaland@vestreviken.no
1



Disposisjon

• Bakgrunn

• Metode

• Resultater

• Diskusjon





Metode
-hva jeg gjorde

• Forankring

• Mal for risikovurdering

• Gjennomførte sammen med nøkkelpersoner 
fra akuttmottaket



Risikovurdering – et verktøy



• Målet var å:

– Identifisere farer for ansatte og medpasienter 
dersom en pasient med ebola mistanke ble lagt 
inn i akuttmottaket på Bærum sykehus

– OG levere et resultat som ville gi et 
beslutningsgrunnlag for ledelsen 

(en risikovurdering med tiltak)



Metode -
Hva skulle vi risikovurdere?

• Uventet tilstedeværelse av pasient med 
ebola/ebolamistanke i akuttmottaket

– Oppfyller vi arbeidsplassforskriften?

• Hvilke tiltak må settes i verk dersom ebola kommer 
til oss?



Metode -
Hvordan gjorde vi det?

• Vi listet alle kravene i 
arbeidsplassforskriften som risikoområder 

• Sannsynlighet x konsekvens = risiko

• Vi benyttet en 5x5-tabell/matrise
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1 Egnede desinfeksjons-, 
vaske- og 
toalettmuligheter skal 
være tilgjengelig for 
arbeidstakere som 
utsettes for biologiske 
faktorer.

Finnes i 
ambulansehallen:
Dusj med varmt og 
kaldt vann.
Skjerming finnes ikke 
og kan evt etableres.

Sted for 
dekontaminering 
er ikke beskrevet i 
dag.
Pkt om strakstiltak 
ved uønsket 
eksponering er 
beskrevet.

Rask fjerning av 
søl er vesentlig. En 
slik hendelse 
vil være svært 
alvorlig.

x x

2 Arbeidslokalene skal 
være atskilt fra 
enhver annen aktivitet i 
samme bygning

AKUs lokaliteter er 
ikke egnet til 
fullstendig 
avskjerming.
Uoppdaget 
ebolapasient inne på 
LV eller AKU vil utløse 
utfordringer knyttet til 
dette.

Ebola er ikke 
klassifisert som 
luftsmitte.
Det vil være 
hensiktsmessig å 
frakte pasienten 
utendørs til isolat 
5 i AKU
Fraktes ut av isolat 

Andre i LV/AKUs 
omgivelser blir 
eksponert – særlig 
akuttstue 1+2 og 
stue 3+4, 
knutepunkt 

x x





Resultater-
forankring og aksept for forbedringsforslag

• Avdelingssjef for avdeling for akuttmottak, 
anestesi, intensiv og operasjon

– Risikovurderingen ble gjennomgått og justert i 
henhold til leders synspunkter

– Forankring/tilslutning til å iverksette mulig 
gjennomførbare tiltak





Resultat
- tiltak som ble satt i verk

• Tiltakskort for beredskap for alvorlige 
smittsomme sykdommer i AKU ble utarbeidet 

• Ebolabekledningspakke og prosedyre for 
håndtering av utstyr og av-og-på-kledning

• Kartleggingssamtale med kommunen inkludert 
legevakt som er vegg-i-vegg med akuttmottaket  
og prehospitaletjenester (OUS)



Diskusjon

• Vi har gjennomført en risikovurdering hvor 
vi har avdekket fare for svikt og satt i verk 
tiltak for å redusere risiko 

• Hva med kontinuerlig forbedring og læring?



Sammen med kunnskaper 

vokser tvilen.

Johann Wolfgang von Goethe

Tysk forfatter (1749 – 1832)





Diskusjon-

• “when the event takes place, what are the 
risks and what can we do to about those” 

(Jan Embelmsvåg)

• Når ebola kommer til akuttmottaket på 
Bærum sykehus, hva er risikoene og hva kan 
vi gjøre med dem?



Diskusjon

• På tross av at mange av risikoområdene 
havnet på grønt og gult laget vi en 
tiltaksplan for de svakheter  vi hadde 
mulighet til å gjøre noe med

• Grunnpilaren i smitteforebyggende tiltak 
(basale smittevernrutiner) ble ikke 
gjenstand for systematisk risikovurdering 



• Sannsynlighet er ikke egnet for 
risikovurdering av sjeldne hendelser





• http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/slik-kommer-du-i-
gang/verkt%C3%B8y/ros-analyse

• http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361/

• http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202010/Veileder%
202010/veileder%202-10.pdf

• https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56

• Emblemsvåg, J., foredrag vår 2015 NFKR basert på Flodbølger fra Åkneset: Før 
eller Senere – Tiltak eller Katastrofe. Kolofon Forlag, Oslo, pp. 193. ISBN: 978-
82-300-0427-2. (2008). 

• FHI - Ebolaveilederen

http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner 2010/Veileder 2010/veileder 2-10.pdf
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner 2010/Veileder 2010/veileder 2-10.pdf
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner 2010/Veileder 2010/veileder 2-10.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56

