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Høring - Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 

 
 
Viser til utsendt høringsnotat fra den nasjonale meldeorningen om avvikling av 
meldeordningen slik den i dag foreligger. Saken har vært til behandling internt i 
Pasientsikkerhetsutvalget (PSU) via møte den 04.09.18. 
 
Følgende tilbakemelding foreligger; PSU henviser til at meldeordningen for uønskede 
hendelser er ett av flere elementer som i dag inngår i arbeidet med pasientsikkerheten ute i 
sykehuset. Departementet fremmer i sitt høringsnotat et forslag at det i en tid med økende 
knapphet på ressurser er ønskelig å avvikle meldeordningen slik den i dag foreligger, for å 
kunne etablere en utvidet varslingsplikt (inkludere primærhelsetjenesten) og 
undersøkelseskommisjon ved alvorlige hendelser. 
 
PSU mener at åpenhet og arbeidet med pasientsikkerhet primært må som tidligere skje ute i 
virksomheten. Helsetjenesten må selv ta ansvar for å ivareta pasienter og pårørende med 
involvering og informasjon, og videre sikre en læring og erfaringstilbakeføring i egen 
virksomhet etter at avvik og uønskede hendelser opptrer. På en slik måte kan en best oppnå 
bevissthet rundt risiko i forkant av hendelser og tilrettelegge for et større fokus på læring i 
etterkant – etablere en kultur med en proaktiv holdning til avvik og uønskede hendelser. 
Erfaringer så langt med meldeordning (varsel om 3.3. meldinger) er at denne i liten grad 
støtter opp under og stimulerer til et slikt arbeide lokalt ute i sykehuset. Mye fordi dette er et 
arbeid som tidsmessig allerede skjer lokalt ute i foretaket med de strukturer og kulturer som er 
under en kontinuerlig forbedring, uavhengig av meldeordningens eksistens. Så langt har 
sykehuset heller ikke sett noe datagrunnlag som taler for en opprettholdelse av 
meldeordningen ifht. en dokumentasjon på at dagens meldeordning har hatt tilsiktet effekt for 
læring innad eller på tvers av helseforetakene eller for 
kvalitetsforbedringen/pasientsikkerheten. 
 
Ved en eventuell avvikling av nåværende meldeordningen, vil sykehuset først og fremst savne 
publiseringen av læringsnotater. Læringsnotatene har vært til stor hjelp i arbeidet internt ved 
sykehuset med å sette fokus på endring og forbedring. Innholdet og formen i læringsnotatene 
har vært til veldig god hjelp i arbeidet med å skape læring og erfaringstilbakeføring ute i de 
aktuelle fagmiljøene hos fagpersonalet, og videre sørget for at rutiner og praksis blir endret. 
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Sykehuset håper avslutningsvis at dette tilbudet kan opprettholdes og videreutvikles videre for 
fremtiden.  
 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
  
  
  
Velg leder  
Velg tittel Jon Anders Takvam 
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