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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh  Sted/Dato:  

 Beate Juliussen Hammerfest, 04.12.2018 
 
Saksnummer 80/2018 
 
Saksansvarlig:  Harald Larssen, styreleder og  

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør 
Møtedato:  12. og 13. desember 2018 

 

Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør 
 
Ingress: Muntlig informasjon er fast agenda på styremøtet. Her gis det informasjon 
knyttet til møter som er gjennomført med andre offentlige organer, informasjon om 3-3a 
meldinger, oppfølging av spørsmål fra tidligere styremøter, samt praktisk informasjon til 
styret m.m. 
 
 
Orientering fra styreleder 
 
Orientering fra administrerende direktør 

- Muntlig gjennomgang i styremøtet om «Status 3-3a meldinger; alvorlige hendelser i 
foretaket 2018. Gjennomgangen er unntatt offentlighet iht offl §13 jfr. Forvl  §13. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende 
direktør til orientering. 

2. Styret tar informasjon om status og oppfølging av 3-3a meldinger; alvorlige 
hendelser i foretaket i 2018 til orientering. 

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg – Status 3-3a meldinger 
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Muntlig informasjon fra administrerende direktør - status  
3-3a meldinger; alvorlige hendelser i foretaket 2018  
 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen  
Møtedato:  12. og 13. desember 2018 

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken vil det være muntlig gjennomgang i styremøte om status 3-3a meldinger i 
foretaket hittil i år. Orienteringen omfatter antall hendelser og status for oppfølging av 
hendelsene i foretaket og hos tilsynsmyndighetene. Finnmarkssykehuset HF er gjennom 
Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a pålagt å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige 
hendelser som dødsfall eller betydelig skade på pasient. Foretaket har hittil i 2018 
varslet 7 slike hendelser. 4 av dem ble det ikke opprettet tilsynssak på. 

2. Bakgrunn 
Helseforetakene er med hjemmel i Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a pålagt å varsle 
Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser som dødsfall eller betydelig skade på pasient. 
Styret i Finnmarkssykehuset HF blir muntlig informert om alle disse hendelsene i 
påfølgende styremøter. Fra og med desember 2018 vil styret få en årlig muntlig 
oppsummering av varslede hendelser. 

3. Saksvurdering/analyse 
Foretaket har hittil i 2018 varslet 7 alvorlige hendelser med dødsfall eller betydelig 
skade på pasient. I 2017 varslet foretaket 7 slike hendelser og samme antall varsler ble 
også meldt i 2016. Fem av varslene som ble sendt i 2018 kom fra Klinikk psykisk 
helsevern og rus (PHR) og to kom fra de somatiske klinikkene.  
 
Fire av varslene fra Klinikk psykisk helsevern og rus ble det ikke opprettet tilsynssak på. 
Statens helsetilsyn vurderte at det ikke er nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging i 
sakene og besluttet at sakene oversendes Fylkesmannen til orientering. Den femte saken 
fra PHR er under arbeid og er ikke avsluttet fra tilsynsmyndigheten sin side.  
 
Den ene saken fra de somatiske klinikkene er avsluttet fra tilsynsmyndighetens side, da 
det ikke var behov for videre oppfølging, men hendelsen har ført til endringer i 
klinikkens rutiner. I den andre saken fra de somatiske klinikkene ble det fra 
tilsynsmyndighetens side konkludert med at klinikken ikke har brutt 
forsvarlighetskravet, men at det foreligger et forbedringspotensial.  
 
Klinikkene gjennomgår og følger opp alle meldte hendelsene, uavhengig av om 
tilsynsmyndigheten oppretter sak eller ikke.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken har vært informert om i informasjons- og drøftingsmøtet 3. desember 2018. 

5. Direktørens vurdering  
Finnmarkssykehuset HF har etablert system for oppfølging og læring av alvorlige 
hendelser gjennom hendelsesgjennomgang, hendelsesanalyser, behandling i 
klinikkledelsen, i pasientsikkerhetsutvalget og i klinikkenes KVAM-råd. 
Pasientsikkerhetsutvalget ble etablert i 2017 og opplæring i metodikk for 
hendelsesanalyser pågår i regi av utvalget. Fra 2019 vil foretaket ta i bruk 
hendelsesanalyser og vil da få en enda bedre oppfølging og læringseffekt av uønskede 
hendelser. 
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