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Høring - NOU 2015:11 – Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av 

alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 13.11.2015. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 7.1.2016. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Of støtter regjeringens forslag om å etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon 

for uønskede hendelser. 

 

Of vil fremheve at pasientsikkerhetsarbeid i hovedsak må utvikles lokalt nær pasienten. Det er 

viktig at feil og avvik meldes åpent og at tiltak, vurderinger og læringselementer meldes 

tilbake til den som melder og melders fagmiljø. Melding av uheldige hendelser til 

Kunnskapssenteret og eventuelt tilsynsmyndighet er et supplement til det lokale 

pasientsikkerhetsarbeidet. Utvalget forslår at gjennomgang av alvorlige hendelser skal inngå 

som et krav i internkontrollforskriften. Of støtter dette. 

 

Utvalget foreslår også at det skal lovfestes at virksomheter skal tilby møter mellom 

helsepersonell og pasienter/pårørende/brukere etter alvorlige hendelser. Dette kan bidra til å 

bygge tillit etter en alvorlig hendelse og Of støtter utvalget i dette. Av praktiske årsaker og 

ikke minst av hensyn til de pårørende, kan det være vanskelig å sette en kortere frist enn 48 

timer for et slikt møte. 

 

Of støtter at pasienter og pårørende kan melde til Kunnskapssenteret. Meldeordningen skal 

fortsatt være sanksjonsfri. Of at støtter også utvalgets tilrådning om at pasienter, brukere og 

pårørende skal kunne melde alvorlige hendelser til tilsynsmyndigheten. 

 

Utvalget foreslår at tilsynssaker skal ferdigbehandles hos fylkesmannen. Helsetilsynet blir 

ankeinstans. Of støtter en regionalisert organisering av tilsynsordningen. Det vil gi større og 

mer robuste fagmiljøer. 

 

Vi er kritiske til at utvalget ønsker å senke terskelen for sanksjoner mot helsepersonell grunnet 

faglig svikt. Norge har i dag en nokså streng praksis overfor helsepersonell der administrative 

reaksjoner som autorisasjonstap brukes oftere enn i land det er naturlig å sammenligne seg 



med. Utvalget begrunner ikke hvorfor man ønsker å senke terskelen for administrative 

reaksjoner. Of mener at dette kan påvirke pasientsikkerheten negativt da en trygg meldekultur 

uten frykt for sanksjoner er viktig for at helsetjenesten kan lære av feil. 

 

Of støtter utvalgets vurdering av politiets rolle ved alvorlige hendelser. Politiet bør ikke bygge 

opp egen helsefaglig kompetanse, men bistås i faglige spørsmål av tilsynsmyndighet og 

relevante helseinstitusjoner. 

 

Of støtter mindretallets innstilling om å opprette en uavhengig undersøkelsesenhet for 

helsetjenesten. Det forutsettes at denne erstatter, og ikke kommer i tillegg til, Helsetilsynets 

utrykningsenhet. Of mener at en slik undersøkelseskommisjon skal være sanksjonsfri og skal 

bidra til en objektiv kartlegging av et utvalg alvorlige hendelser med tanke på læring og 

forbedring av pasientsikkerheten. 
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