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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL LOVENDRING I HELSEPERSONELLOVEN,
FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM PLIKTMESSIG AVHOLD FOR
HELSEPERSONELL

Det vises til mottatt høringsbrev med høringsnotat av den 15.06.10, med høringsfrist den 15.09.10.

Holmestrand kommune støtter forslagene til lov- og forskriftsendring.
Det er viktig for kvalitet i helsetjenesten og pasientsikkerhet at kravene til pliktmessig avhold skjerpes, samt
at arbeidsgiver gis anledning og myndighet til å kreve kontrollundersøkelser.

Vi tror imidlertid at forelagte forslag først og fremst vil ha effekt konkretisering av krav overfor helsepersonell
generelt som i utgangspunktet ikke har et rusproblem. Det helsepersonellet som har reelle rusproblem bør
trolig håndteres via andre mekanismer enn dette regelverket, selv om de formelt sett selvfølgelig kan
rammes av det.

Helsepersonelloven gjelder alt helsepersonell som yter helsehjelp i Riket. Den skiller ikke på typer
helsehjelp. Vi antar, slik høringsforslaget fremstår, at regelverket menes å gjelde alt helsepersonell med
oppgaver som krever autorisasjon som helsepersonell. Det eneste i høringsnotatet som peker mot en
avgrensning er i pkt. 7.2.2.2 hvor en av reaksjonene overfor helsepersonell som bryter regelverket er
"tilrettelagte arbeidsoppgaver der helsepersonellet ikke kan være til fare for pasienter eller arbeid under
tilsyn." Hvis dette er en vurdering i retning av at lov- og forskriftskravene som er foreslått kun gjelder direkte
klinisk arbeid, må dette avklares langt nærmere. Etter telefonisk konsultasjon med avdelingsdirektør
Salvesen fremkommer det at departementet ikke har tenkt på denne avgrensningen, men ser det nødvendig.
En rekke helsepersonell arbeider i ulike, til dels uformelle, beredskaps- og vaktordninger som slik forslaget
foreligger, vil rammes av dette. Dette forslaget vil medføre at slike beredskaps- og vaktordninger pålegger
helsepersonell et pliktmessig avhold i ennå større grad enn tidligere, og derved vil vaktordningene måtte
formaliseres.

Vi ser at departementet referer til bestemmelsen i Helsepersonellovens § 12 når det gjelder gjennomføring
av blodprøvetaking og kliniske undersøkelser ved helsepersonell. Vi vil i den forbindelse minne om at den
hjemmelen Politiet allerede har i denne sammenheng ikke fungerer godt idet det ofte er hardt pressede
vaktordninger for akutt syke pasienter som belastes med dette arbeidet. Vi ber derfor om at det vurderes å
etablere egne tjenester for dette i regi av politi, og evt. arbeidsgivere i samarbeid.

Uttalelsen er gitt etter delegert myndighet i hht. § 1-4 i Lov om helsetjenesten i kommunene.
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