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Styresak 113–2022/3  Varsler om alvorlige hendelser til Statens 
     helsetilsyn fra Helse Nord 
 

Formål 
Styret i Helse Nord RHF har i styresak 95-2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen – 
oversikt (styremøte 31. august 2022), bedt om en årlig orientering om de alvorlige 
hendelser i foretaksgruppen  
 
Bakgrunn 
Statens helsetilsyn skal i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven §3-3a varsles etter 
alvorlige hendelser som dødsfall og betydelig skade på pasient, der utfallet er uventet i 
forhold til påregnelig risiko, skal omgående sendes til Undersøkelsesenheten i Statens 
helsetilsyn pr. e-post eller telefon. 
 
Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle alvorlige 
hendelser til Statens helsetilsyn. Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har en rett 
til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser som har 
sammenheng med helsehjelpen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller i 
spesialisthelsetjenesten. 

Sammenheng med strategi og grunnleggende verdier 
Helse Nord stiller krav til kvalitet i pasientbehandling og ønsker å etablere en god 
meldingskultur. Varsler til Statens helsetilsyn og avviksmeldinger for øvrig skal 
behandles seriøst og gi grunnlag for læring og forbedring. 
 
En grundig gjennomgang i 2018 viste at alle helseforetakene i Helse Nord har rutiner for 
å følge opp alvorlige hendelser.  Det er utarbeidet dokumentasjon i ulike former som 
beskriver hvordan oppfølging av alvorlige hendelser skal skje på systemnivå. 
 
Alle helseforetakene i nord har system for formell hendelsesanalyse og 
hendelsesgjennomgang.  Alvorlige hendelser blir regelmessig drøftet i fagsjefmøtet med 
tanke på læringspunkter.   Spesielt alvorlige saker blir tatt opp med foretakene i 
formelle oppfølgingsmøter.  For øvrig har Helse Nord halvårlige møter med 
Statsforvalterne i nord for utveksling av informasjon på systemnivå. 
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Antall varsler fra regionene 

  
Tabell 1. Antall varsel fra regionene 

 
Samlet sett har antall varsel etter § 3-3a til Statens helsetilsyn vært stabilt de siste tre år 
og så langt i 2022.  Antallet samsvarer godt med befolkningsandelen. 
 

 

 
Tabell 2: Antall varsel i Helse Nord 

Universitetssykehuset Nord-Norge hadde en periode flere varsel enn 
landsgjennomsnittet, men de siste  to til tre år har antall varsel vært på et stabilt lavere 
nivå. De øvrige helseforetakene har mindre variasjonen på et lavt antall. 
 

 
Tabell 3: Skadegrad i Helse Nord 

 
Det er flest dødsfall som har vært utgangspunktet for et varsel til Statens Helsetilsyn og i 
mindre grad svært alvorlig skade eller hendelser som har hatt potensiale til svært 
alvorlig skade. 
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Tabell 4: Fordeling psykisk helse / somatikk i Helse Nord 

Det er innen somatisk varsomhet at de fleste 3-3a meldingene kommer med en nærmest 
konstant rate over de siste årene.  Alvorlige hendelser i samband med kirurgiske 
inngrep meldes hyppigst.  Tallene i de øvrige kategoriene er små og gir ikke grunnlag for 
noen sikker konklusjon. 
 
Rate for varsler fra psykisk helsevern er avtagende. Alle selvmord og forsøk på selvmord 
blir varslet i hht §3-3a. Tabell 5 viser en markert nedgang i antall selvmord og forsøk på 
selvmord  

 
Tabell 5: Hendelsestyper i Helse Nord 
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Tabell 6: Oppfølging fra Helsetilsynet 

  
De siste årene er flere varsler blitt sendt fra Statens helsetilsyn for oppfølging hos 
Statsforvalter.  I 2017 ble 56 % av varslene avsluttet etter innledende undersøkelser, 
mens tilsvarende tall i 2021 var 17 %. I første halvår av 2022 ble det bebudet ett stedlig 
tilsyn i Helse Nord. 
  

Administrerende direktørs vurdering 
Helsetjenesten er avhengig av åpenhet og seriøst arbeid etter uheldige pasienthendelser 
for å dra lærdom og oppnå bedre pasientsikkerhet. Negativ oppmerksomhet etter 
uønskede pasienthendelser bidrar til redusert omdømme. Pasientene etterspør kvalitet, 
trygghet og respekt, når de skal velge sykehus i Helse Nord som sitt behandlingssted. 
 
En sammenstilling på aggregert nivå viser at helseforetakene i nord har en stabil   
meldekultur. Det er spesielt betryggende at antall selvmord og forsøk på selvmord har 
kommet på et lavere nivå sammenlignet med tidligere år. 
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