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Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og
omsorgstjenestene
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring en norsk offentlig utredning om
forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene, NOU
2015:11 "Med åpne kort." Utvalget, som har vært ledet av fylkeslege Helga Arianson, leverte
sin rapport 2. november d.å. Se lenke https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-201511/id2459861/
Regjeringen sier i plattformen; "Regjeringen vil etablere en permanent uavhengig
undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser." Utvalget har utredet en modell for dette
som et mindretall av utvalgets medlemmer støtter. Helse- og omsorgsdepartementet ber
høringsinstansene spesielt om å vurdere den foreslåtte modellen og lovforslaget knyttet til
dette.
Noen av de andre forslagene fra utvalget er:
• omorganisering og opprettelse av regionale tilsyn som får vedtakskompetanse.
• å lovfeste at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal tilby pasienter/
brukere/pårørende møter når det har skjedd alvorlige hendelser - innen et døgn etter
hendelsen.
• at plikten til å melde i fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser
også skal gjelde for kommuner (ikke bare for spesialisthelsetjenesten).
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•
•

at pasienter/brukere/pårørende får rett til å melde fra om uønskede hendelser og varsle
om alvorlige hendelser.
at politiet skal underrette pårørende rutinemessig om at sak forelegges
tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndigheten får frist på 5 dager til å gi tilrådning til
politiet. Utvalget foreslår flere endringer i helse- og omsorgslovgivningen.

Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på
våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg.
Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.
Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller
virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og
vil bli publisert.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. mars 2016.
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