
 

 

Fylkesmannen i Finnmark er kritisk til avvikling av meldingsordningen. 
 
Meldeordningen er en lavterskelordning med større volum enn varslingsordningen. Etter vårt syn vil 
hyppigere meldefrekvens bidra til økt bevissthet og kultur omkring kvalitetsarbeid og forbedring i 
helsetjenesten, slik kvalitetsforskriften legger opp til. I høringsbrevet argumenteres det med at 
effekten av meldingsordningen er usikker. Vi vurderer at slik usikkerhet heller burde vært møtt med 
evaluering,  utredning og eventuelt forbedringer. Ikke avvikling.  
 
Spesielt for de små enhetene , vurderer Fylkesmannen i Finnmark at en lavterskelordning med stort 
volum er ekstra viktig for å opprettholde en kultur for kvalitetsarbeid. Høyere terskel for varsling med 
mindre volum vil føre til at de små virksomhetene sjeldnere involveres i varslingssaker. Dette vil 
svekke en viktig premiss for godt kvalitetsarbeid, spesielt i de små virksomhetene 
 
Som tilsynsmyndighet er vi opptatt av at virksomhetene må lære av egne feil og avvik og at 
erkjennelse og oppfølging etter uønskede hendelser er viktige for å redusere sårbarhet. Meldinger og 
varslinger må ikke kobles til straff og sanksjoner, men til kvalitetsarbeid og kunnskapsbygging om 
sårbarhetsfaktorer.  
 
Med vennlig hilsen 
  
Bjørn Øygard 
assisterende fylkeslege  
Fylkesmannen i Finnmark 
  
Telefon: 78 95 05 91 
Mobil: 909 42 550  
www.fylkesmannen.no/finnmark  

 Tenk miljø - trenger du å skrive ut denne e-posten? 
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