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Innspill til regional høringsuttalelse: NOU 11 - Med åpne kort
Haukeland universitetssjukehus har følgende kommentarer til NOU 2015: 11
Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenstene.
Regjeringen sier i plattformen; "Regjeringen vil etablere en permanent uavhengig

undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser." Utvalget har etter sitt mandat utredet en
modell for dette. Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene spesielt om å vurdere
den foreslåtte modellen og lovforslaget knyttet til dette.
Helse Bergen støtter flertallet i utvalget om at det ikke vil være hensiktsmessig å etablere en
permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser.
Dersom det innføres en egen organisasjon for uttrykning i forbindelse med alvorlige
hendelser, vil dette føre til store avgrensningsproblemer mot Helsetilsynets arbeid innenfor
det samme fagfeltet; herunder i forbindelse med varslingsplikt og øvrig tilsynsvirksomhet.
Helse Bergen mener at en «havarikommisjon» for helse som selvstendig organisatorisk enhet
vil føre til en uklar ansvars- og oppgavefordeling mellom offentlige organisasjoner, som er
gitt som oppgave å avdekke og følge opp kritikkverdige forhold, risikoområder og
organisatoriske svakheter, på bakgrunn av alvorlige uønskede hendelser.
Det har fremkommet eksempler på at Helsetilsynet ikke har gjennomført tilstrekkelig
oppfølginger av alvorlige hendelser, for eksempel på bakgrunn av den tidligere § 3-3
meldeordningen hvor som fylkesmennene mottok meldingen. Et bedre alternativ enn å
opprette en selvstendig Havarikommisjon vil være å styrke Helsetilsynet på flere områder;
innenfor mandat, kompetanse, ressurser og prosessuelle krav til saksgang. Fremtidig
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organisering av Helsetilsynets oppgaver bør derfor vurderes nærmere på et godt
kunnskapsgrunnlag.
Andre forslagene fra utvalget er;
omorganisering av Fylkesmannen og opprettelse av regionale tilsyn som får

o

vedtakskompetanse.
Haukeland universitetssjukehus deler synet om at regionale tilsynsorgan bør håndtere
oppfølging av alvorlige hendelser. Vi er også enig i utvalgets vurdering om at så lenge den
fremtidig organisering av regionalt nivå ikke ennå er fastlagt (Kvinnslandsutvalget), er det
vanskelig å konkludere med hvilke av de to angitte regionale modellene som vil være best.
å lovfeste at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal tilby pasienter/

o

brukere/pårørende møter når det har skjedd alvorlige hendelser - innen et døgn etter
hendelsen.
Haukeland universitetssjkehus støtter forslaget om å lovfeste at virksomheter i

o

helse- og omsorgstjenesten skal tilby pasienter/ brukere/pårørende møter når det har skjedd
alvorlige hendelser - innen et døgn etter hendelsen. Det bør utformes gode kriterier for når
plikten oppstår.
at plikten til å melde i fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige

o

hendelser også skal gjelde for kommuner (ikke bare for spesialisthelsetjenesten).
Haukeland universitetssjukehus støtter forslaget om at meldeplikt og varslingsplikt også bør
gjelde for kommunehelsetjenesten.
at pasienter/brukere/pårørende får rett til å melde fra om uønskede hendelser

o

og varsle om alvorlige hendelser.
Haukeland universitetssjukehus støtter forslaget om at pasienter får rett til å melde fra om
uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser.
at politiet skal underrette pårørende rutinemessig om at sak forelegges

o

tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndigheten får frist på 5 dager til å gi tilrådning til politiet.
Utvalget foreslår flere endringer i helse- og omsorgslovgivningen.
Haukeland universitetssjukehus støtter innføring av frist på 5 dager for Helsetilsynets
tilrådning til politiet om å iverksette etterforskning, der hendelsen kvalifiserer til å involvere
politiet.
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o

Meldeordningen
Haukeland universitetssjukehus er enige i utvalgets støtte til arbeidet med å opprette en felles
meldeportal for § 3-3 hendelser som samordner de ulike meldepliktene som gjelder innenfor
helse- og omsorgstjenestene.
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