
 

 

  

 
 

Møtedato: 1. oktober 2010 
Arkivnr.: 2010/242-62/012 Saksbeh/tlf: diverse    Dato: 17.9.2010 
 
 
Styresak 99-2010 Orienteringssaker 
 
 
Det vil bli gitt orientering følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Uønskede hendelser – rapportering til styrene i helseforetakene,  

oppfølging av styresak 84-2010 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. september 2010 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 



 

  

 
 

Møtedato: 1. oktober 2010 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Dato: 27.9.2010 
 
 
Styresak 99-2010/3 Uønskede hendelser – rapportering til styrene i 

helseforetakene, oppfølging av styresak 84-2010 
Sakspapirene ble ettersendt. 

 
 
Formål/sammendrag 
Saken fremmes som en oppfølging av styrets vedtak i styresak 84-2010 for å presisere 
ovenfor HF-ene hvilke saker som skal rapporteres til eget styre. 
 
Saken bidrar til å fremme kvalitet ved å tydeliggjøre informasjonsrutiner. Det er viktig at 
styret sikres rask og pålitelig informasjon. I alvorlige og potensielt alvorlige saker er det 
viktig at førsteinformasjon ikke kommer til styret fra media eller andre kilder. Ansvarlig styre 
vil som regel bli forespurt om årsak, ansvar og viderehåndtering, og må være tidligst mulig 
orientert. 
 
Problemstilling 
Normalt blir styret orientert om avvik eller uforutsette hendelser gjennom etablerte rutiner for 
rapportering. I tillegg er det viktig at styret uten opphold orienteres om svært alvorlige 
hendelser. Mange av disse medfører umiddelbart henvendelser fra media, overordnede 
myndigheter og tilsynsorganer. Nedenfor listes opp saksområder der styret skal ha særskilt 
rask informasjon. 

 
Styret i helseforetaket skal varsles uten opphold ved: 
 
1. Alvorlige hendelser – dersom saker er av slik karakter at det er grunnlag for å melde til 

”Utrykningskommisjonen”. 
  

 Med alvorlig hendelse menes i denne sammenheng: Dødsfall eller betydelig skade på 
pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko       
 
Ved vurderingen av om det skal varsles skal det legges vekt på: 
• om hendelsen kan skyldes feil, forsømmelser eller uhell på system- og/eller 

individnivå 
• om det er uklart hva som har skjedd og 
• om saken er kompleks med flere involverte helsepersonell 

 
2. Kriser/ekstraordinære hendelser (herunder også pandemier), som medfører utløsning av 

eksisterende beredskapsplaner for større ulykker, kriser og katastrofer. 
 
  



Styret i helseforetaket skal informeres i førstkommende styremøte om: 
 
1. Avviksmelding fra tilsynsmyndighet. 
 
2. Kjennskap til at undersøkelser pågår vedrørende hendelser som kan ha hatt alvorlige 

konsekvenser for pasientbehandling, forskning eller undervisning.  
 

Adm. direktør i helseforetaket fastlegger intern ansvarsplassering og interne rutiner for 
varsling til styret. 
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