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Høring – forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte 
spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten – fritt behandlingsvalg.  

 

Norsk Radiografforbund har vurdert høringsutkastet og har følgende merknader til de forslag som 
fremmes:  

I) Under forutsetning av at forskrift om private virksomheters adgang til å yte 
spesialisthelsetjenester også omfatter leveranse av bildediagnostiske undersøkelser (dvs. 
medisinsk strålebruk), må vilkårene for godkjenning i § 3 også ta høyde for at de som 
søker godkjenning etter denne forskrift, innfrir godkjenningskrav gitt i 
Strålevernforskriftens § 8.  

 

II) I høringsnotatet beskrives grunnlaget for å kunne stille krav til spesiell kompetanse for 
leveranse av tjenester som vanskelig, utover det at virksomheten er forpliktet til å drifte 
etter forsvarlighetsprinsippet hva gjelder organisering og utøvelse av tjenestetilbudet. 
Norsk Radiografforbund har forståelse for dette, men vil ved henvisning til 
Strålevernforskriftens § 45, vise til eksisterende lovregulering som beskriver 
kompetansekrav for betjening av apparatur ved medisinsk strålebruk.  
 
Vi vil derfor presisere viktigheten av koblingen mot annen lovgivning, og at dette 
fremkommer som vilkår for virksomheter som søker godkjenning for leveranse av 
helsetjenester betinget i medisinsk strålebruk (ref. Strålevernforskriften). 

 

§ 45.Kompetanse for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk 

Røntgen- og MR-apparater skal betjenes av radiograf eller lege med relevant 
spesialistgodkjenning, eventuelt tannlege med spesialistgodkjenning i kjeve-og 
ansiktsradiologi. Kravet til spesialistgodkjenning gjelder likevel ikke for enkel 
transportabel apparatur for fotografering og gjennomlysing eller enkel 
dentalrøntgenapparatur. CBCT/CBVT for bruk innen kjeve-- og ansiktsradiologi kan 
betjenes av tannlege med relevant og dokumenterbar kompetanse. Kiropraktor kan 
betjene enkel røntgenapparatur underlagt meldeplikt i kiropraktorvirksomhet etter § 
12. 
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III) I tilknytning til forslag til tekst i § 11, siste ledd, kan det virke som om ordningen og 

prisfastsettelsen kun skal omfatte en behandling, og at prisen skal omfatte alle deler av 
behandlingen, også nødvendig oppfølging etter behandling, ….  
 
Utfra forslaget til lovtekst, kan en stille spørsmål ved om denne forskrift kun er ment å 
regulerer tjenester som omhandler behandlinger, og ikke f.eks. utredninger som 
grunnlag for fastsettelse av diagnoser.  
 
Vi er derfor spørrende til hvilke tjenester som vil være omfattet av denne ordningen, og 
dersom ordningen også vil omfatte utredninger og oppfølging av diagnoser, må også 
dette fremgå i de tekstlige formuleringene i § 11.  
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