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NOU 2015-11: Med åpne kort. Høringsuttalelse

Utvalgets oppdrag var (fra sammendraget):
«Utvalget er bedt om å foreta en bred gjennomgang av hvordan samfunnet følger opp alvorlige
hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenestene. Utvalget skal vurdere
relevante ordninger og eventuelt foreslå endringer i regelverk, organisering og praksis som kan
bidra til å forbedre pasient- og brukersikkerheten i tjenestene og ivareta interesser og
rettssikkerhet til pasient, bruker og pårørende, virksomhet og helsepersonell. I en utvidelse av
mandatet er utvalget bedt om å vurdere om det er hensiktsmessig å opprette en
undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenestene samt utrede og foreslå det juridiske og
organisatoriske grunnlaget for en slik kommisjon. Utvalget skal også vurdere om politiet bør ha
egen eller uavhengig helsefaglig kompetanse i saker der de etterforsker alvorlige hendelser i
helse- og omsorgstjenesten. Videre skal utvalget vurdere om melde- og varslingsplikten også bør
omfatte den kommunale helse- og omsorgstjenesten».

Utvalgets hovedtilrådninger var:
0 Bedre oppfølging og ivaretakelse av pasienter, brukere og pårørende, og styrking av deres

rettigheter, bla.
o lovfestet tilbud om møte i løpet av ett døgn etter alvorlige hendelser
o rett til å varsle tilsynsmyndigheter om alvorlige hendelser
o rett til å melde til Meldeordningen om uønskede hendelser

Pasient- og brukerombudene må gjøres bedre kjent
Utdanning av helsepersonell må styrkes innen pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid
Meldeordningen utvides til å gjelde også helse- og omsorgstjenesten
Politiet bør ikke knytte til seg helsefaglig kompetanse på fast basis
Det bør ikke opprettes undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) finner utredningen svært lesverdig, grundig,
informativ og nyttig. Dagens utfordringsbilde er godt beskrevet og samstemmer fullt ut med våre
erfaringer fra tilsynsarbeidet. Nedenfor kommenterer vi derfor kun noen få, utvalgte tema.

Undersøkelseskommisjon:
Vi støtter utvalgets flertall om at det ikke bør opprettes en undersøkelseskommisjon. FMOAs
helseavdeling er landets største og betjener vel 1,2 mill. av landets befolkning. Vi har over 100
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uventet dødsfall til vurdering årlig, en del av disse i samarbeid med politiet. En
undersøkelseskommisjon bør vurdere de alvorligste hendelsene hvis man for eksempel bare får
ressurser til ca. 20 saker/år i Norge. Vår erfaring er at det ved mange dødsfall først et stykke ut i
kartleggingen blir klart hvor alvorlig omstendighetene og svikten er. Dermed mener vi at en
undersøkelseskommisjon vil stå overfor et betydelig seleksjonsproblem når det gjelder hvilke få
utvalgte saker de skal ta. Dette vil mest sannsynlig innebære at en del av kommisjonens ressurser
vil bli brukt feil sted.

Regionalisering av tilsyn:
FMOA kan se fordelene ved en regionalisering av spesialisthelsetjeneste tilsynet. Det ønskes
likevel å påpeke at etter samhandlingsreformen ser vi økende tilfeller der brukeren klager på hele
forløpet, både det som har skjedd i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Et delt
tilsyn vil gi en større utfordring på å se disse områdene samlet. Samtidig er det viktig å ta med
seg den helhetlige rollen Fylkesmannen har ovenfor kommunene, som også inkluderer
helsedirektoratets forvaltningsdel.

Det foregår utredninger på flere områder om Fylkesmennenes oppgavefordeling. Det vil derfor
være å forskuttere disse diskusjonene ved å kommentere eventuell plassering av en regional
tilsynsenhet.

Med hilsen

Petra Turet Olsen
fung. fylkeslege

Dokumentet er elektronisk godkjent.

 


