SYSE-UTVALGET
Utvalg om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene
Commission on follow-up of serious adverse events in the health and care services

Adressater i henhold til vedlagt liste

Vår ref.

13/3685

Dato

7.4.2014

Invitasjon til høringsmøte om oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og
omsorgstjenestene
I statsråd 21. juni 2013 ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan samfunnet bør
følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd som kan få konsekvenser for pasientog brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenestene (Syse-utvalget). Utvalgets mandat ble
presisert og utvidet i november 2013, og samtidig ble utvalgets sammensetning endret.
Mandat, tilleggsmandat og liste over utvalgsmedlemmene er å finne på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dep/styrer-rad-og-utvalg/syse-utvalget-om-oppfolgingav-alvorlige.html?id=736040
Utvalget har frist til 1. september 2015 med å avlevere sin innstilling.
Som det fremgår av mandatet skal utvalget utrede en rekke spørsmål av ulik karakter knyttet
til oppfølgningen av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Det heter i mandatet
også at utvalget i løpet av arbeidsperioden skal avholde minst ett høringsmøte hvor de ulike
aktører og brukergrupper er bredt representert.
Syse-utvalget inviterer til høringsmøte (offentlig stormøte) mandag 6. oktober 2014 kl.
08.30–11.30.
Utvalget ønsker å få belyst problemstillingene på ulike måter, og ønsker innspill til de ulike
spørsmålene som mandatet reiser.
Møtet vil bli åpnet med en innledning ved utvalgsleder. Deretter vil fremmøtte få ordet, med
maksimalt seks minutters taletid for hver.
Vi ønsker i forkant av møtet å motta skriftlige innspill som reflekterer de synspunkter dere
kommer til å gi uttrykk for på møtet. Innspill sendes til:
Postadresse/Postal
address

Kontoradresse/Office
address

Telefon/Telephone
(+47) 22 24 85 22

Postboks 8011 Dep

Teatergata 9

(+ 47) 22 24 84 36

0030 Oslo, Norway

Oslo, Norway

E-post/E-mail
HODSyseutvalget@hod.dep.no

Utvalgssekretærer/Commission
Secretaries
Janikke Solstad Vedeler
Kirsten Been Dahl

Innspill-Syseutvalget@hod.dep.no helst innen 1. august 2014. Det vil også være adgang til å
sende skriftlige innspill frem til og umiddelbart etter arrangementet.
Innspillene kan for eksempel ta opp spørsmål knyttet til meldeordninger, kvalitets- og
pasientsikkerhetsutvalgenes rolle og om pasient- og brukersikkerhet best fremmes ved å legge
til grunn et system- eller individperspektiv. Andre mulige temaer er ønskeligheten av en
uavhengig undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, og bruk av
politietterforskning og påtale ved alvorlige hendelser når individer eller system er å laste.
Også personer/organisasjoner som ikke har anledning til å delta på høringsmøtet, kan sende
inn skriftlige innspill.
Høringsmøtet vil bli holdt i Auditoriet i bygning R5 i regjeringskvartalet i Oslo. Adressen er
Akersgaten 59. Kart: https://maps.google.no/maps?hl=no&q=Akersgaten+59&ie=UTF8&ei=80M9U--fJfPR4QS_h4DoDw&ved=0CAgQ_AU
Påmelding til høringsmøtet må skje senest 1. september 2014.
Påmelding er nødvendig på grunn av adgangskontroll i bygningen. Påmelding med
opplysning om navn og evt. organisasjon sendes på e-post til:
Innspill-Syseutvalget@hod.dep.no
Send gjerne samlet påmelding dersom flere fra samme organisasjon ønsker å møte.
Dersom kapasitetsgrunner skulle tilsi det, vil det bli satt et tak for hvor mange deltakere som
kan representere den enkelte organisasjon.
Møtedeltakere som har behov for tilrettelegging med hensyn til adkomst, lyd (teleslynge) eller
lignende, må oppgi dette i forbindelse med påmeldingen. Eventuelle spørsmål kan sendes til
nevnte e-postadresse.
Det er ingen deltakeravgift. Reisekostnader etc. dekkes av deltakerne/organisasjonene selv.
Det er fint om mottakerne av dette brevet videresender til andre som kan ha interesse av
høringsmøtet, men som ikke selv står på adressatlisten. Alle interesserte kan gi skriftlig
innspill og/eller melde seg på til høringsmøtet.
Vi planlegger nettoverføring fra høringsmøtet. I forkant av møtet vil det bli lagt ut
informasjon om dette på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421
Vel møtt!
Vennlig hilsen
Aslak Syse
utvalgsleder
Janikke Solstad Vedeler
utvalgssekretær
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.
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