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Endring siden forrige versjon  
Endret henvisning til forskrift 

Hensikt  
Sikre at 

 meldeplikt til Statens helsetilsyn, Politiet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, og Statens strålevern overholdes i tråd med føringer i lov og forskrift  

 gjeldende varslings- og melderutine følges ved: 
 unaturlig dødsfall og uønsket hendelse som har ført til/kunne ført til betydelig personskade 
 hendelse med medisinsk teknisk og elektromedisinsk utstyr  
 skade/uhell ved bruk av strålegivende utstyr, diagnostikk og behandling 

Målgruppe 
Medarbeider med pasientansvar i Sykehuset Østfold (SØ) 
 

Fremgangsmåte 
Generelt 
 Meldepliktige hendelser meldes i henhold til prosedyre Meldeplikt - oversikt over lovpålagte meldeplikter for 

helsetjenesten og signeres for i Synergi under «Saksgang». (Eksempel: Varsel til Statens helsetilsyn, Politiet, 
Relis etc). 

 Registrering til PSU, Helsedirektoratet og gjennomføring av årsaks- og hendelsesanalyse vurderes. 
 Skade på medarbeider omhandles i prosedyre: Yrkesskade/yrkessykdom - melding NAV 
 
 
Utøvelse 
1) Unaturlig dødsfall og uønskede hendelser som har ført til/ kunne ført til betydelig personskade: 

 Vakthavende lege/ansvarlig behandlingspersonell varsles  

 Avdelingssjef varsles snarest mulig. Avdelingssjef varsler igjen linjevei til klinikksjef/-direktør som 
orienterer fagdirektør og adm. direktør om hendelsen 

 Adm. direktør, eller den han bemyndiger, varsler snarest og senest neste dag, (uavhengig av virkedag eller 
ikke) Statens helsetilsyn ved uventet/unaturlig dødsfall eller skade/uhell med betydelig personskade 
 Varsling skjer ved e-post til varsel@helsetilsynet.no meldingen skal KUN inneholde opplysninger om 

kontaktperson og telefonnummer, hvor man ber om at Statens helsetilsyn tar kontakt 

 Politiet varsles uten opphold ved unaturlig dødsfall per telefon 02800 til jourhavende politijurist, se: 
Unaturlig dødsfall - melding til politiet 
 

 
2) Hendelser med medisinsk teknisk og elektromedisinsk utstyr: 

Alle hendelser hvor elektromedisinsk utstyr er involvert skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)  

 Uønsket hendelse som førte til skade/uhell: 
 Pasienten kobles umiddelbart fra utstyret og sikres behandling. Utstyret skal ellers stå urørt. 
 Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) tilkalles:  

o Mandag til fredag: kl.08 - 15, tlf: til 69 86 30 95 
o Vakt utenom ordinær arbeidstid, tlf: 901 51 961 

 Pasienten kan kun kobles fra utstyret som var i bruk da hendelsen oppstod. Alt utstyr skal stå urørt, 
og det skal heller ikke flyttes før det eventuelt er frigitt av politiet. 

 Utstyret inkl. medisinsk engangsutstyr, skal stå urørt i den tilstand det var i da hendelsen inntraff.  
 Ta vare på et eksemplar av tilsvarende medisinsk engangsutstyr for å sikre batch-/lot-/serienummer. 

http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok17149.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok17149.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03321.pdf
mailto:varsel@helsetilsynet.no
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok03318.pdf
http://ek-sohf/EKNet/docs/pub/dok17149.pdf
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 Vakthavende lege/ansvarlig sykepleier eller vernepleier, evt. en av de øvrige tilstedeværende, og MTA 
fyller sammen ut elektronisk meldeskjema: «Melding om feil, skader, uhell eller svikt ved elektro-
medisinsk utstyr” som har ført til/kunne ført til uventet dødsfall eller personskade. 

 

 Uønsket hendelse som førte til dødsfall eller betydelig personskade (i tillegg til overstående): 
 MTA skal uten opphold telefonisk kontakte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som 

informerer om hvordan utstyret skal håndteres videre. 
 

Kvittering på melding sendt DBS og tilkommende korrespondanse arkiveres i saksarkivet under  
DSB - meldepliktige hendelser «årstall» («utstyr» - kvittering). 

 
 
3) Skade/ uhell ved bruk av strålegivende utstyr, diagnostikk og behandling 

 Henvisende lege/ eller vakthavende lege ved henvisende avdeling, skal varsles snarest mulig muntlig etter 
hendelsen av utførende personell. 

 Avdelingssjef for avdeling for bildediagnostikk og seksjonsleder for ansvarlig seksjon/enhet der uhellet har 
inntruffet skal varsles senest første virkedag av utførende personell på telefon 909 57 459.  

 Avdelingssjef for avdeling for bildediagnostikk, varsler sentral strålevernskoordinator ved Sykehuset 
Østfold senest første virkedag etter hendelsen, som varsler Statens strålevern. 
 

 
Referanser 
F/1.0-01 Meldeplikt - oversikt over lovpålagte meldeplikter for helsetjenesten 
F/1.3.1-04 Unaturlig dødsfall - melding til politiet 
F/16.2.6-01 Yrkesskade/yrkessykdom - melding NAV 
 

   Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Meldeplikt til Helsteilsynet i fylket 

   Varsling om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten fra 1. juni 2010 

  Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall 

   Skjema IS 1025-B: Legeerklæring om dødsfall, melding om unaturlig dødsfall 

   IS-1997: Veileder til spesialisthelsetjenesteloven §3.3 om meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 
Helsedirektoratet 

 Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3a 

 Lov om medisinsk utstyr § 11 

 Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr § 16 

 Strålevernforskriften 
 

 
Vedlegg 
V01 Synergi - melding, registrering og saksbehandling (F/1.3.1-05) 
V02 Årsaks- og hendelsesanalyse - informasjon til pasient (F/1.3.1-10) 
V03 Pasientjournal - dødsfall, dokumentasjon (F/14.2.3-03) 
 
Slutt på Prosedyre 
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