
Det kongelige Helse- og omsorgsdepartement
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Oslo, 15. september 2010

Høring — Pliktmessig avhold for helsepersonell — forslag om lovendring og forskrift

Høringssvar fra Den norske jordmorforening

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev om gjeldende høring datert 15. juni 2010, og
takker for muligheten til å uttale oss.

Vi støtter departementets utgangspunkt om at hovedfokuset må være på pasientsikkerheten og
kvaliteten i helsetjenesten. Det er alvorlig at Statens helsetilsyn opplever at et økende antall
tilsynssaker mot helsepersonell knyttes til misbruk av rusmidler.

Den norske jordmorforening (Dnj) støtter departementets forslag om å utvide pliktmessig avhold for
helsepersonell til 8 timer før tjenestetid. For å oppnå kvalitet i helsetjenesten og sikkerhet for
pasientene, er piiktmessig avhold før arbeidstid like viktig som slik pliktmessig avhold i arbeidstiden.

Det er en stadig økende tendens til at helseforetak leier inn vikarer fra bemanningsbyråer for å få tak
i kvalifisert helsepersonell. Derfor er det som departementet påpeker viktig at hjemmelen for
prøvetaking ikke forbeholdes kun arbeidsgiver.

Når det gjelder konsekvenser av at helsepersonell nekter å avgi prøve, støtter vi departementets
syns på at dette bør medføre at politiet kobles inn. Helsetilsynets forslag om å likestille nektelse med
positiv prøve, kan medføre at det aktuelle helsepersonellet ikke får den oppfølgningen som trengs. I
denne sammenheng vil Dnj påpeke at den aktuelle ansatte i slike situasjoner ofte trenger tett
oppfølgning fra arbeidsgiver. Dette vil ikke arbeidsgiver kunne tilby hvis det ikke er kjent hva slag
rusmiddel arbeidstakeren misbruker. Vi vil imidlertid understreke viktigheten av at vilkåret for å
pålegge slik test er klare. På denne måten kan muligheten for misbruk fra arbeidsgiver minimeres.

Mange av våre medlemmer jobber i såkalte bakvaktsordninger, jf. punkt 7.3.3. i høringsnotatet, og
det er viktig at det defineres i forskriften hvordan "tjenestetid" skal forstås.

Vi ønsker Helse- og omsorgsdepartementet lykke til med det videre arbeidet i saken.
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