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Høring - En vei inn - Forslag til felles meldesystem, meldeordninger for 

uønskede hendelser i helsetjenesten 
 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 16. mai 2017. 

 

Overlegeforeningen (Of) har behandlet saken per e-post. Styret vedtok følgende uttalelse i 

saken: 

 

Of støtter forslaget til et felles elektronisk meldesystem for uønskede hendelser. Vi ser at en 

forenkling av meldesystemet kan føre til at flere hendelser meldes, og at man dermed får en 

harmonisering av meldekulturen ved helseforetakene. Det er samtidig systemet og kulturen 

lokalt som er det viktigste for om det faktisk blir meldt fra om behandlingssvikt og feil. Et godt 

IKT-verktøy er likevel sentralt, og et felles skjema for alle meldinger kan lette arbeidet med 

innmelding dersom det er godt utformet. 

  

En felles meldesentral må ikke oppleves som et ekstra ledd som forsinker prosessen.  Det er i 

høringen vanskelig å forstå hvilken del av prosessen som blir automatisert og digitalisert, og 

hva som fortsatt skal behandles manuelt. Slik det er beskrevet virker det likevel som om 

meldeprosessen vil bli forenklet, og at avvikene blir sendt til de etater som skal motta melding. 

En slik forenkling vil kunne forbedre meldekulturen, og dersom det medfører at flere avvik og 

mangler avdekkes vil det kunne ha en læringseffekt.  

 

Det er imidlertid avgjørende at foretakene er villige til å bruke de ressurser som trengs for å 

drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Forbedringsarbeidet blir ofte en salderingspost i stramme 

budsjetter hvor man har et overskuddskrav og alt skal finansieres ved omstillinger i drift. 

Avvik blir da behandlet uten at det medfører reelle endringer.  

 

Of støtter forslaget at man utformer en pilot og evaluerer piloten før man iverksetter 

meldetjenesten for hele helsetjenesten.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Overlegeforening 

 

 

Jon Helle (sign.) 

Leder  

   

 




