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Oppdrag — Opprettelse av undersøkelsesenhet hos Statens helsetilsyn

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2013, datert 3. januar
2013. HOD informerte der om at departementet vil komme tilbake med eget oppdrags-
brev om etableringen av en undersøkelsesenhet hos Statens helsetilsyn, etter at Meld.
St. 10 (2012-2013) God kvalitet — trygge tjenesterer ferdig behandlet i Stortinget.
Stortingsmeldingen ble behandlet i Stortinget 23. april 2013. Det vises også til
evalueringen av prøveprosjektet med utrykningsgruppa hos Statens helsetilsyn.

Oppdrag
Statens helsetilsyn skal omgående etablere en permanent undersøkelsesenhet.

Undersøkelsesenheten skal behandle varsler om alvorlige hendelser i spesialist-



helsetjenesten og bidra til at tilsynet raskere identifiserer uforsvarlige forhold.

Undersøkelsesenheten skal være flerfaglig sammensatt, ved at helsefaglig og
juridisk ekspertise suppleres med sikkerhetsfaglig og organisasjonsfaglig ekspertise

Undersøkelsesenhetens personale skal ha tilstrekkelig kompetanse i undersøkelses-
metodikk og intervjuteknikk.

Enheten skal sørge for å få saken raskt og mest mulig opplyst og være i stand til å
rykke ut på befaring. Dette gjelder særlig der det er grunn til å mistenke vesentlig
svikt, der det uklart hva som har skjedd, hvor sikkerhetsrisikoen er stor og/eller
saken er kompleks. Hendelsesforløpet i alvorlige hendelser skal på denne måten
undersøkes raskere og mer inngående, blant annet ved dialog med innhenting av
opplysninger fra involverte og berørte - herunder også pasienter/pårørende, kort tid
etter den aktuelle alvorlige hendelsen.

Som et ledd i å fremme læring, skal undersøkelsesenheten, etter at saken er
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avsluttet, lage en rapport i en form som kan offentliggjøres. Læringsaspektet skal
her særlig drøftes.  I  årsrapporten for enhetens virksomhet bør læringsaspektet ved
årets saker gis særlig oppmerksomhet.

• Pasient og/eller pårørende er ofte en viktig ressurs i opplysningen av saken og skal
høres og involveres i undersøkelsesenhetens arbeid. HOD vil styrke pasienters,
brukeres og pårørendes stilling ved å foreta endringer i pasient- og brukerrettighets-
loven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven, jf. Prop. 100 S
(2012-2013). Det tas sikte på å sette bestemmelsene i kraft fra 1. januar 2014.

Finansiering
Undersøkelsesenheten skal finansieres innenfor bevilgningen til Statens helsetilsyn
over kap. 721, gitt i tildelingsbrevet av 3. januar 2013.
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