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Statlige virkemidler

–Lover og forskrifter

–Finansiering

–Organisering

–Utdanning

–Råd/veiledning



Helsetilsynets plass i helseforvaltningen
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Vårt tilsyn – din trygghet

Helsetilsynet arbeider for at befolkningen får gode helse-, sosial 

og barnevernstjenester når de trenger det.

Tilsyn skal være virkningsfullt og føre til forbedring i tjenestene. 

Sikkerhet for den neste

Tilsyn – for tillit
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Pasientsikkerhet

Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller 

mangel på ytelser

God pasientsikkerhet innebærer å lære av uønskede hendelser 

og aktivt forebygge at de gjentar seg.

Strukturer og kultur i tjenesten
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Forventninger fra brukere/pasienter/pårørende til tjenestene:

• Sikre/trygge helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet

• Sterke pasienter- og bruker rettigheter

• Større åpenhet og bedre oppfølging av 
pasienter/brukere/pårørende etter alvorlige hendelser

• Redusert risiko for uønskede hendelser

• Større læringseffekt av alvorlige uønskede hendelser, mer endring av 
praksis – risikoreduksjon

• Grundigere undersøkelser av alvorlige uønskede hendelser fra 
tilsynsmyndighetens side

NOU 2015:11: Med åpne kort



Varselordning – toppen av isfjellet

Hva skal varsles?

§ 3-3 a.Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og 

virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale 

helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens 

helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig 

skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig 

risiko.
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Alvorlige hendelser med alvorlig utfall

• Rammer brått og brutalt, både pasient, pårørende, helsepersonell, 
virksomheter og omverden

• Skaper stort behov for å finne ut av hva som har skjedd, få svar

• Hvordan unngå at det skjer igjen?

Utrygghet - tilliten blir satt på strekk



Vurdering av om hendelsen er varslingspliktig

Alle dødsfall/alvorlige skader skal ikke varsles!

• om hendelsen kan skyldes feil, forsømmelser eller uhell på 

system- og/eller individnivå

• om det er uklart hva som har skjedd

• om saken fremstår som kompleks

Påregnelig risiko – må vurderes av fagfolk og risikoaksept må 

tematiseres

Merverdi av tilsyn forutsetter relevans – de «rette» hendelsene  
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Ikke vent på tilsynet!

Ansvaret for selv å følge opp hendelsen forsvinner eller utsettes 

ikke når tilsynsmyndigheten er gjort kjent med hendelsen 
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Om poenget er å lære av erfaringer……

……er det rimelig å legge til grunn at det skjer best når 

erfaringsformidlingen/granskingen:

• Kommer nær hendelsen i tid og sted

• Sikrer aktiv deltaking fra de involverte

• Presenterer en god framstilling (les: fortelling) av 

hendelsesforløpet og årsakssammenhengen; som relevante 

personer kan forstå og kjenne seg igjen i

• Være åpen for undring der man ikke er sikker

• Åpner for spørsmål utenfra



Hva gjør tilsynet når varselet kommer?

• Alle varsler bekreftes mottatt og følges opp med rask telefonisk kontakt for å få 

informasjon.

• Første kontakt skal sikre tilstrekkelig informasjon til å «grovsortere» hendelsene og ta 

stilling til om og ev. hvilken tilsynsmessig oppfølging

• All varsels- og tilsynssaksbehandling legger til grunn at målet er å understøtte 

virksomhetens egne prosesser og kvalitetsarbeid. Økt sikkerhet for den neste.

• Der virksomhetens eget arbeid med å beskrive hendelsesforløp, vurdere, iverksette 

tiltak og følge opp tiltak er god, kan tilsynet nøye seg med å vurdere «godheten» av 

disse prosessene/egenvurderingene

• Ulike former for videre oppfølging.

• Stedlig tilsyn – enten umiddelbart, eller etter innhenting av mer 

informasjon/dokumentasjon – gjennomføres etter noen, relativt få (15-20/år), varsler 

fordi det vurderes nødvendig og hensiktsmessig for å få opplyst saken tilstrekkelig  
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Stedlig tilsyn etter varsel

• Stor ressursinnsats fra virksomheten og tilsynsmyndigheten – må skape merverdi

• Må forbeholdes de aller alvorligste hendelsene

• Den gode leder klarer å dra nytte av denne ekstra ressursinnsatsen, selv om 

utgangspunktet er vondt og vanskelig for alle de berørte og involverte 

• Bryr seg og tar ansvar

• Ønsker og bidrar til åpenhet

• Møter tilsynsteamet med hånda først

• Støtter sine ansatte og skaper trygghet for at det er viktig å få frem de faktiske forholdene

• Leter ikke etter noen å legge skylda på

• Går ikke i forsvar, men har fokus på at vi sammen skal bruke dette for å bli enda bedre

• Tenker på og sørger for ivaretakelse va pasient/pårørende
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Stedlig tilsyn forts:

• I virksomhetene har vi samtaler med involvert personell og ledere, men også andre 
medarbeidere dersom det er hensiktsmessig. 

• Pasient/pårørende inviteres alltid til samtale(-r) 

• Gjør ev rekonstruksjoner og foretar befaringer

• Foreløpig rapport til uttalelse

• Rapportene beskriver hendelsesforløp, analyserer årsaksammenhenger og tar stilling 
til om den konkrete pasienten har fått forsvarlige tjenester 

OG om virksomheten har lagt til  rette og sikret forsvarligheten for alle/de neste 
pasientene

Følger opp til forholdene er brakt i orden
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Hvordan uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten 

oppstår – og hvordan forhindre dem:

• Bakgrunnen for en alvorlig hendelse ofte sammensatt

• Ansvaret kan sjelden tillegges en person alene

• De fleste som jobber i helse- og omsorgssektoren ønsker å gjøre sitt beste og er åpne for å 

forbedre sin egen yrkesutøvelse og virksomheten de er en del av

Risikoreduksjon er avhengig av 

• Økt kunnskap og bedre forståelse for 

• prosesser som utløser en uønsket hendelse 

• rammer en uønsket hendelse skjer innenfor 

• Endring av felles praksis og rutiner 

• Kultur – åpenhet



Forsvarlighetskravet - todelt funksjon 

Risikoanalyse

Ikke alle avvik fra god praksis gir uforsvarlig virksomhet.

Ledelsen og de ansatte må vite hvor det er risiko og svake punkter: 
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Erfaringer fra tilsyn

Endring og forbedring i 

organisasjonen

- kulturbygging – hvilken ”kultur” 

er rådende (”vi er best”/

frykt/ydmykhet)  

- lederansvar

- åpenhet



Erfaringer fra tilsyn

Kommunikasjon

- mellom personell

- mellom enheter

Kompetanse

- rett kompetanse og til rett tid



Når noe går galt

Vi vinner sammen og taper sammen!

Må tenke helhet og på tvers 

• Kartlegging og gjennomgang av hendelser MÅ omfatte alle involverte

• Vurderingen av årsaksforhold må ta utgangspunkt i helheten

• Iverksettelsen av tiltak må angå helheten  
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Når noe går galt

• Erkjennelse – åpenhet og aksept

• Hva har skjedd – sammen vet personell og pasient/bruker  

• Hvordan kunne det skje - tilretteleggelsen

• Hvordan skal vi øke sikkerheten for at det ikke skjer igjen - tiltak

• IKKE hvem har gjort feil – syndebukkjakt øker ikke sikkerhet og 

kvalitet – tvert om. Ledere må skape trygghet!
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”Fortiden er fremtidens utsiktspunkt”

Eliezer (Elie) Wiesel



Altså:

• Jobb systematisk og kontinuerlig med kultur og åpenhet – egenvurderinger

• Sørg for bevissthet og god praktisering av varslingsplikten

• Som lagleder bør du ønske oss velkommen enten vi kommer i brev eller på besøk, men 

vent aldri på oss

• Ivareta pasient og pårørende – informasjonsbehovet er stort. Ivaretakelse krever 

proaktiv holdning

• Tillit er vårt felles mål.
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Tilsyn for trygge tjenester
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Her finner dere oss:

www.helsetilsynet.no

twitter.com/Helsetilsynet

www.facebook.com/Statens-helsetilsyn


