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Høring - forslag om å flytte meldeordningen etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 fra Helsetilsynet til Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten 
 
Fylkesmannen i Østfold og Helsetilsynet i Østfold viser til høringsnotat av 15.10.2010 fra 
Helse- og omsorgsdepartementet ”Forslag til ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester”. I høringsnotatet blir det også foreslått å flytte dagens meldeordning knyttet 
til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 fra Statens helsetilsyn til Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten. 
 
Det fremgår av høringsnotatet at flyttingen av meldeordningen forventes å gi forbedret 
meldekultur og læring, ved at melding kan skje anonymt, uten at overordnet ledelse eller 
tilsynsmyndigheter blir kjent med forholdet. 
 
Helsetilsynet i Østfold vil med bakgrunn i våre erfaringer med dagens meldeordning fraråde 
endringen som er foreslått. Meldingene er en viktig kilde til kunnskap om styringssystemer og 
kvalitetsarbeid i spesialisthelsetjenesten, og er av den grunn viktige både for institusjonens 
ledelse og for tilsynsmyndigheten i fylket. Hovedformålet med meldeordningen er å sikre en 
aktiv oppfølging av feil og svikt, for å forebygge at uheldig praksis gjentar seg. I enkelte 
tilfeller avdekkes alvorlige feil som kan få konsekvenser for system eller individ i form av 
formelle reaksjoner. Men i de langt fleste tilfeller kan vi som tilsynsmyndighet bidra til 
forbedringsarbeidet gjennom andre virkemidler, som dialogbasert råd og veiledning. Det er 
også avgjørende at oppfølging og kvalitetsforbedring skjer så raskt som mulig, og med lokal 
forankring. 
 
Statens helsetilsyn har avgitt høringsuttalelse av 09.12.2010 med en grundig gjennomgang og 
vurdering, som vi på alle punkter gir vår tilslutning til. 
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