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Vår ref.:   Saksbehandler:    Dato: 
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Styresak 08-2023 Orienteringssaker til styremøte 
25.01.2023 

 

Forslag til vedtak 

Styret ved Universitetssykehuset Nord- Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering: 
 

1. Kvalitet- og pasientsikkerhet – pasienthistorie - muntlig 
2. Klinikkpresentasjon – Hjerte- og lungeklinikken - muntlig 
3. Informasjon fra administrerende direktør til styret – muntlig 
4. Orientering om § 3-3-a varsler til Statens helsetilsyn fra Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF -skriftlig 
 

 

 
--- slutt på innstillingen --- 

 
 
Tromsø, 13.01.2023 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
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Møtedato: 25.01.2023 
Vår ref.:   Saksbehandler:    Dato: 
2022/3435-3 Marte L. Henriksen 11.01.2023 

 
 

Orientering om § 3-3-a varsler til Statens helsetilsyn fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 

Bakgrunn 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal straks varsle om alvorlige hendelser til Statens 
helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven §3-3a. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade 
på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. 
 
Formål 
Orientere styret om alvorlige hendelser ved UNN som er varslet til Statens helsetilsyn. 
 

Saksutredning 

I perioden 01.09.2022-31.12.2022 har UNN sendt 11 varsler til Statens helsetilsyn i henhold til 
spesialisthelsetjenesteloven §3-3a. I tillegg er det sendt to varsler fra pasienter/pårørende og 
ett varsel fra annet sykehus til Helsetilsynet om pasientbehandling i UNN.  
 
En kortfattet og anonymisert oversikt over de enkelte varslene er vedlagt. 
 

Vurdering 

UNN varsler alvorlige hendelser og følger opp pårørende i tråd med gjeldende regelverk. UNN 
gjennomgår alvorlige hendelser for å finne forbedringsområder 
 
 

 

Tromsø, 13.01.2023 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
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Hva skjedde Konsekvens Møte med 
pårørende 

Status på tilsyn Vurdering og interne 
forbedringstiltak 

Livmorvegg sprakk under fødsel Alvorlig skade Ja Avsluttet etter innledende 
undersøkelser. 

Under intern gjennomgang 

Svikt i tarmskjøt etter operasjon. Pårørende 
varslet Helsetilsynet. 

Operert på ny Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Gjennomgått internt. Ikke 
funnet forbedringsområder. 

Pasient innlagt i psykisk helsevern begikk 
selvmord 

Død Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Hendelsesanalyse med 
påfølgende interne 
forbedringstiltak er 
gjennomført. 

Pasient i rusbehandling døde etter overdose Død Ja Avsluttet etter innledende 
undersøkelser. 

Hendelsesanalyse med 
påfølgende interne 
forbedringstiltak er 
gjennomført. 

Forsinket diagnostikk av bakterieinfeksjon i 
nærheten til ryggmargen. 

Død Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Revidert utvalgte prosedyrer 

Barn alvorlig skadet under fødsel Alvorlig skade Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Under intern gjennomgang 

Pasient under poliklinisk behandling begikk 
selvmord 

Død Ja Avsluttet etter innledende 
undersøkelser. 

Hendelsesanalyse med 
påfølgende interne 
forbedringstiltak er 
gjennomført. 

Pasient under poliklinisk behandling begikk 
selvmord  

Død Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Hendelsesanalyse med 
påfølgende interne 
forbedringstiltak er 
gjennomført. 
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Pasienten varslet Helsetilsynet fordi de 
mente hjerneslag var forsinket 
diagnostisert. 

Ingen Nei 
 

Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Under intern gjennomgang 

Pasient døde av akutt hjerteinfarkt. Uklare 
forhold rundt beslutning om overflytning.  

Død Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Analyse av beslutningsprosess 
og prosedyrerevisjon pågår. 
Forestående opplæring i Trygg 
akuttmedisin i regi av 
Samhandlingsavdelingen med 
særskilt fokus på 
flerpartssamtalen.  

Pasient fikk hjertestans like etter transport 
for innleggelse.  

Død Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Under intern gjennomgang 

Pasient med nakkeskade døde uventet 
under innleggelse. 

Død Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Under intern gjennomgang 

Uventet dårlig barn ved fødsel Alvorlig skade Ja Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølgning. 

Under intern gjennomgang 

Pasient med hodeskade sendt til annet 
Universitetssykehus og ikke til UNN  

Alvorlig skade Nei Oversendt Statsforvalteren for 
videre oppfølging 

Hendelsesanalyse pågår. 
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