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• 1. Planlagte tilsyn i form av systemrevisjoner

• 2. Hendelsesbaserte tilsynssaker

• 3. Individtilsyn



Vedr. punkt 3

Administrative reaksjoner gitt av Statens 
helsetilsyn på bakgrunn av 

• A. Grov mangel på faglig innsikt

• B. Grenseoverskridende adferd

• C. Rus



Vedr. punkt 2

Hendelsesbaserte tilsynssaker meldt av:

• Pasient eller pårørende (hovedparten av  
sakene)

• Pasient- og bruker ombudet

• Virksomheten selv

• Lovpålagte meldinger etter 
spesialisthelsetjenesten § 3 - 3a



Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a

Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelse

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal 
helseforetak og virksomheter som har avtale med 
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



Meldte saker etter spesialisthelsetjenesteloven 
§ 3-3a er som er fulgt opp av Fylkesmannen : 

• 1 sak fra SSA (kirurgisk avd.)

• 3 saker fra SSK (medisinsk avdeling)

• 3 saker fra SSF (kirurgisk avdeling)



Kravet om at tjenester og 
tjenesteutøvelse skal være forsvarlig

• Forsvarlighetskravet er en rettslig standard 
(ord eller uttrykk som gir anvisning på en 
målestokk utenfor loven)

• Standarden skifter innhold med tiden



• Forsvarlighetskravet for helse- og 
omsorgstjenesten er forankret i anerkjent 
fagkunnskap, faglige retningslinjer og 
allmenngyldige samfunnsmessige normer 

• Innholdet i forsvarlighetskravet endrer seg 
dermed i takt med utviklingen av fagkunnskap 
og endringer i verdioppfatninger



• Kjernen i forsvarlighetskravet er god praksis

• Samtidig er det rom for avvik fra god praksis 
før tjenesten blir uforsvarlig

• Det gjøres i hvert enkelt tilfelle konkrete 
vurderinger av hvor store avvik fra god praksis 
som kan aksepteres  



• Det er selve handlingen som vurderes ikke 
resultatet

• Våre vurderinger gjøres på bakgrunn av 
forløpet og vi ser da på de undersøkelser, 
observasjoner og funn som blir gjort 
fortløpende, ikke i etterpåklokskapens lys



Krav til helsepersonell

• Forsvarlighetskravet innebærer en plikt for den 
enkelte til å holde seg faglig oppdatert

• Helsepersonell skal kjenne egne kvalifikasjoner og 
grenser for eget kompetanseområde

• Hovedformålet med forsvarlighetskravet i 
helsepersonelloven er å beskytte pasienter mot 
ukyndig behandling



Forsvarlighetskravet til virksomheter 

• Samme krav  - ulikt innhold

• Forsvarlighetskravet i 
spesialisthelsetjenesteloven har et mer 
helhetlig utgangspunkt enn 
forsvarlighetsbestemmelsen i 
helsepersonelloven



Tilsynsmannens gjennomgang av 
tilsynssaker i somatikken

Fra sammenslåingen 1. januar 2016 til 1.  
oktober 2018



”Hovedavdelingene”

• Medisinsk avdeling

• Kirurgisk avdeling

• Ortopedisk avdeling

• Gyn -/føde avdelingene



Tilsammen

• 61 tilsynssaker behandlet hos Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-Agder

+

• Ett stedlig tilsyn ved SSK (mai 2017)

• Ett stedlig tilsyn ved SSA (september 2017)

• Ett stedlig tilsyn ved SSF (mai 2018)



Fordeling i SSHF

• Fra SSA   - 15 saker

• Fra SSK   - 31 saker

• Fra SSF   - 15 saker



Lovbrudd

• Betyr i denne sammenheng brudd på 
forsvarlighetskravet i 
spesialisthelsetjenesteloven

• Andre brudd på lov eller forskrift (f. eks. 
informasjonsplikten eller  
journalføringsplikten) ligger under 
anmerkning



RESULTATET

• Påpekt lovbrudd i 29 saker

• Gitt anmerkning i 15 saker

• Ingen bemerkning i 19 saker



Fylkesmannens bekymring

• Generelt underrapportering /manglende 
varsling til Statens helsetilsyn ved alle tre 
sykehusene

• Det er forholdsvis mange tilsynssaker ved SSF i 
forhold til sykehusets størrelse, spesielt ved 
kirurgisk avdeling 

• I 10 av de 15 sakene har vi funnet 
forsvarlighetsbrudd. 7 av disse sakene er fra 
kirurgisk avdeling



FELLES MÅL

Bidra til at helsevesen skal bli bedre




