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Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som 
følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) er en selvstendig faglig enhet i NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon. 
Instituttet ivaretar bioingeniørenes fag- og profesjonsinteresser og har over 5200 yrkesaktive medlemmer. 
Helsepolitikk og utdanningspolitikk er sentrale arbeidsområder i BFIs virksomhet. Instituttet er eier og utgiver av 
tidsskriftet Bioingeniøren. For ytterligere opplysninger; se våre nettsider www.nito.no/bfi. 
 
NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon ved Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har imøtesett 

forslagene til forskriftsendringer med interesse. Det er ved flere anledninger tidligere sendt inn innspill 

vedrørende krav om forsvarlige tjenester, kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

Dokumentasjon av kvalitet 

NITO BFI er positiv til at de nevnte forskriftene samles og utredes nærmere. Etter NITOs mening er det 

påkrevet at for å sikre at alle helseinstitusjoner har en best mulig kvalitet på laboratoriearbeidet, må det 

hjemles i lov eller forskrift at alle virksomheter som driver medisinsk laboratorievirksomhet pålegges å 

ha et tilfredsstillende kvalitetssystem som inkluderer dokumentasjon av kvalitet ved å delta i en 

kvalitetssikringsordning.  

 

Profesjonsnøytralitet 

I forslaget til forskrift pekes det på at samhandlingsreformen vil føre til nye og endrede 

kompetansebehov i kommunene. NITO BFI vil påpeke at det må komme retningslinjer om hvordan 

kvalitet og kompetanse skal ivaretas. Dette er spesielt viktig når det fokuseres i så sterk grad på 

profesjonsnøytralitet. Vi er spesielt bekymret for at personer uten autorisasjon innen helsefag kan bli 

satt til å utføre oppgaver som de ikke er kvalifisert for.  



Side 2 av 2 

 

Det er stort fokus på at utdanning og yrkesutførelse skal være kunnskapsbasert. Derfor er det viktig at 

loven ikke bidrar til at ansvar og krav til fagkompetanse reduseres. Problemstillingen må sees i 

sammenheng med kravet om kvalitet og pasientsikkerhet, og understøtter forslaget om at all 

laboratorievirksomhet må sikres ved deltakelse i en kvalitetssikringsordning. 

 

Departementet konkluderer med at det skal legges opp til en evaluering av loven. En profesjonsnøytral 

lov må ikke kunne brukes som argument for å ansette yrkesgrupper uten den kompetansen som 

kreves for å utføre arbeidsoppgane.  

 

NITO BFI ser det som nødvendig at en evaluering av loven blir tidfestet.   

 

Med vennlig hilsen 

 
Brit Valaas Viddal 
Leder NITO Bioingeniørfaglig Institutt 
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