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Opprettelse av utrykningsgruppe 

Det vises til kontakt via møter, brev, notater og samtaler om å opprette en 
utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn.  
 
Statens helsetilsyn får med dette i oppdrag å etablere en utrykningsgruppe for å 
styrke den tilsynsmessige gjennomgangen når det har skjedd alvorlige hendelser i 
spesialisthelsetjenesten. Utrykningsgruppen skal etableres som en prøveordning 
over to år med oppstart 1. juni 2010. Samtidig innføres en prøveordning i to år med 
varslingsplikt for spesialisthelsetjenesten til Statens helsetilsyn umiddelbart etter at 
alvorlige hendelser har skjedd.  
 
Formålet med etableringen av utrykningsgruppen og varslingsplikten ved alvorlige 
hendelser, er å bidra til en bedre og raskere vurdering av de alvorlige hendelsene 
ved at tilsynsmyndighetene raskt kommer i dialog med de som er involvert og berørt, 
raskt skaffer seg en oversikt over hendelsesforløpet og sikrer innhenting av relevante 
saksopplysninger. Dette forutsetter at Statens helsetilsyn mottar melding om alvorlige 
hendelser umiddelbart etter at de har skjedd.  
 
De regionale helseforetakene ble i foretaksmøter tirsdag 4. mai pålagt følgende: 
Helse Nord-/Midt-/Vest-/Sør-Øst RHF skal pålegge underliggende helseforetak og 
institusjoner de har avtale med å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart når alvorlige 
hendelser har skjedd. Varslet skal gis fra den aktuelle helseinstitusjon til Statens 
helsetilsyn. Pålegget gjelder som en prøveordning i to år med virkning fra 1. juni 
2010.    
 
Med alvorlige hendelser menes i denne sammenhengen dødsfall eller betydelig 
skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. I 
vurderingen av om slike hendelser skal meldes til Statens helsetilsyn, er De regionale 
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helseforetakene informert om at det skal 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.  
 
Med umiddelbar varsling menes snarest og senest innen påfølgende dag. Varslingen 
skal skje elektronisk. De regionale helseforetakene er informert om at nærmere 
retningslinjer for varsling vil bli gitt på Statens helsetilsyn sine hjemmesider 
(www.helsetilsynet.no )innen 21. mai 2010. Det forutsettes at Statens helsetilsyn i 
retningslinjene gir veiledning om hvilket nivå i helseinstitusjonen varselet skal sendes 
fra.  
 
Videre forutsettes det at Statens helsetilsyn utarbeider egnede rutiner for vurdering 
av varslingene og kriterier for når utrykningsgruppen skal rykke ut.  
 
I revidert nasjonalbudsjett (jf. Prop. 125S (2009-2010) er det foreslått å øke 
bevilgningen til Statens helsetilsyn på kap. 721 post 01 med 1,5 mill. kroner i 2010.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at det i det videre arbeidet for å etablere 
utrykningsgruppen, er dialog mellom departementet og Statens helsetilsyn. Foruten 
omtale av utrykningsgruppen i tilsynets årsrapport, forutsettes det at departementet 
holdes jevnlig informert om utviklingen når det gjelder antall saker mv. som 
utrykningsgruppen håndterer.  
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