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Emne: Høringsuttalelse - avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3  

Hei 
  
Det vises til brev 7.8.2018, hvor høringsnotat om avvikling av meldeordningen ble 
sendt på høring.  
  
Selv om høringsfristen var 18.9.2018 tillater Sykehuset Østfold HF seg noe forsinket å 
avgi høringsuttalelse per e-post.  
  
Sykehuset Østfold HF har helt siden meldeordningen etter 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 ble endret i 2012 stilt spørsmål ved nytten av 
meldeordningen. Sett fra sykehusets ståsted har tilbakemeldingene på 
enkelthendelser, som etter hvert er tonet betydelig ned, ikke hatt noen effekt for 
sykehusets læring av enkelthendelser. Videre kan sykehuset ikke se at de 
læringsnotater som er utarbeidet og publisert har tilført organisasjonen kunnskap og 
læring i en slik utstrekning at ressursbruken som arbeidet med meldingene har 
medført kan forsvares. Det er med andre ord vanskelig å se at ressursene som over 
år er avsatt til arbeidet med meldingene har gitt merverdi for sykehuset. Sykehuset 
støtter derfor departementets forslag om å avvikle meldeordningen. 
  
Selv om utfallet etter høringsprosessen skulle bli at meldeordningen avvikles i tråd 
med forslaget, skal avvikshendelser selvsagt fortsatt benyttes i sykehusets interne 
kvalitetsarbeid. Internkontrollarbeidet forutsetter at avvikshendelser både meldes og 
benyttes i sykehusets kontinuerlige arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet, bl.a. i form av  Årsaks- og hendelsesanalyser, saksbehandling i 
berørte enheter og i sykehusets pasientsikkerhetsutvalg, i undervisning og ved 
oppfølging av medarbeidere enkeltvis og/eller i grupper. Ved dette skjer det læring 
internt, som må være det primære siktemål med å melde avvikshendelser i 
sykehusets interne avvikshåndteringssystem.  
  
Departementet skriver i høringsnotatet at avvikling av meldeordningen kan 
vanskeliggjøre læring på tvers av virksomheter. Sykehuset Østfold HF ser at dette er 
et argument som kan tale mot å avvikle meldeordningen. Dette endrer imidlertid 
ikke det sentrale faktum etter sykehusets oppfatning, at meldeordningen slik den er 
forvaltet til nå ikke har gitt en merverdi for samfunnet for forsvarer 
ressursbruken.        
  
  
  
Vennlig hilsen 
  
Jostein Vist 
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foretaksjurist, leder juridisk seksjon  
Sykehuset Østfold 
  
Postboks 300, 1714 Grålum 
Besøksadresse: Tuneveien 20, Sarpsborg 
  
Mobiltelefon: 900 69 853 
Telefon: 08600 
jostein.vist@so-hf.no 
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