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Tilbakemelding på høring av forslag til lovendringer – Enkelte unntak frå 
taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 
 
Helse Vest RHF viser til ovennevnte høringssak.  
 
Vi har bedt våre helseforetak om å komme med eventuelle innspill. Vi har mottatt innspill fra 
Helse Fonna HF og Sjukehusapoteka Vest HF, (se vedlegg). 
 
Helse Vest RHF støtter de vurderinger som fremkommer i høringsnotat og behovet for å 
lovfeste etableringen av kliniske etikkomitéer. Videre ser vi at det er behov for de 
presiseringer som knytter seg til tydeligere hjemler for unntak fra taushetsplikten i de tilfeller 
som er omtalt i høringsnotatet. 
 
For øvrig støtter vi forslaget til at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for 
helse- og omsorgstjenesten vil bli utvidet til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester, og ikke bare virksomheter som er omfattet av spesialisthelsetjenesten.   
 
Vennlig hilsen 
 
Inger Cathrine Bryne 
administrerende direktør Elisabeth Meland 
 seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen signatur 
 

 
Vedlegg: 

1 Høringssvar - Unntak fra taushetsplikt og utvidelse av varslingsplikten til Statens 
undersøkelseskommisjon 

2 Høring – Enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til Statens 
undersøkelseskommisjon 
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Svar på Høring av forslag til lovendringer – enkelte unntak fra taushetsplikten 
og utvidelse av varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 

Sjukehusapoteka Vest HF (SAV) takkar for å høve til å gje innspel på den aktuelle 
høyringa.  

Forslag frå Helse- og omsorgsdepartementet og kommentar frå SAV: 

1. Departementet foreslår å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske 
etikkomitéer og videre en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers 
taushetsbelagte opplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité uten at 
det foreligger samtykke fra pasienten. Dette vil være saker hvor det er behov for 
bred etisk drøfting, men hvor det kan være vanskelig eller ikke mulig å innhente 
samtykke fra pasienter.  
 
Kommentar: SAV er positive til endringa, men er av den oppfatning at dette gjeld 
sjukehusføretaka og at sjukehusapotekføretaka ikkje er omfatta av plikten til å 
opprette klinisk etikkomité. Vi ønskjer ei avklaring på korleis sjukehusapoteka 
skal tolke denne føresegna.  
 
2. I tillegg foreslår departementet å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten 
for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre 
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forvaltningsorganer i Norge og utlandet. Slik gjensidig utveksling av opplysninger 
er avgjørende for å kunne forhindre at helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig 
helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset godkjenning i et annet land. 
 
Kommentar: SAV er positive til endringa.  
 
 
3. Departementet foreslår videre at varslingsplikten til Statens 
undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) utvides til å 
omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer 
at også den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den offentlige 
tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester vil få plikt 
til å varsle Ukom om alvorlige hendelser. Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare 
varslingsplikten til Statens helsetilsyn. 
 
Kommentar: SAV er positiv til endringa, men ønskjer er ei avklaring på om 
sjukehusapotek og private apotek også er omfatta av varslingsplikta. 
Sjukehusapoteka er helseføretak og ein del av spesialisthelsetenesta, og kan i så 
måte tolkast inn i ordninga. Verken sjukehusapotek eller private apotek er 
imidlertid nemnd i høyringsnotatet. 
 
 
 
 
Venleg helsing 
 
 
Christer Bakke Frantzen 
Fagdirektør 
Sjukehusapoteka Vest HF 
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Helse Fonna HF  

 
 
HELSE VEST RHF 
Postboks 3030 Forus 
4066  STAVANGER  
 
 
v/Elisabeth Meland            
   
 
 

Dykkar ref:  Vår ref: Sakshandsamer: Dato: 
2020/147    2020/1058 - 18866/2020   Kristin Ingvaldsen Folven  21.04.2020  

 

 
 
 
Høring – Enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av 
varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon 
 
Helse Fonna har hatt «Enkelte unntak fra taushetsplikten og utvidelse av varslingsplikten til 
Statens undersøkelseskommisjon» på intern høyring hos leiar i klinisk etikk-komite, 
fagdirektør, føretaksadvokat, journalansvarleg og personvernombod.  
 
Helse Fonna har ingen innspel til høyringa.  
 
 
Vennleg helsing 
Enhet for fag og foretaksutvikling 
 
Kristin Ingvaldsen Folven 
Konsulent 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og treng inga signatur 
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