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Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven §4-1 
(godkjenning av virksomheter og helsetjenester i 
spesialisthelsetjenesten. 

 
Det vises til brev av 09.12.2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet der det blir invitert til å gi 

uttalelse til forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven §4-1 (godkjenning av virksomheter 

og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten). Vi viser også til vårt høringssvar 21.01.2013, fra den 

gang forslaget om å avvikle godkjenningsordningen var på høring første gang. 

 

Helse Sør-Øst RHF har ikke lagt opp til en samlet høringsuttalelse fra helseforetaksgruppen, men 

legger til grunn at det enkelte helseforetak vurderer om det skal avgis høringssvar.  

 

Helse Sør-Øst RHF avgir med dette en kortfattet høringsuttalelse, ettersom det gis full tilslutning 

til departementets vurderinger og forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven §4-1. Helse 

Sør-Øst RHF deler vurderingen av at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger 

fungerer etter sin hensikt, at det kan reises spørsmål om forholdet til EØS-regelverket og at det 

finnes andre og mer egnede virkemidler for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud hos aktører i 

sektoren. Ordningen med godkjenning av sykehus er heller ikke et egnet virkemiddel for styring 

ift kapasitet eller kompetanse i spesialisthelsetjenesten.  

 

Som det fremgår av høringsnotatet så får de regionale helseforetakene oversendt for uttalelse 

søknader som gjelder private sykehus. De regionale helseforetakene har sjelden hatt innsigelser 

eller andre kommentarer til disse søknadene. Helse Sør-Øst RHF har både av praktiske og 

rollemessige årsaker ikke funnet det naturlig å gjøre noen reell vurdering av slike søknader. En 

sykehusgodkjenning alene gir ikke noen rettigheter for leverandørene knyttet til leveranse av 

tjenester innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområder.   

 

Gjennom anskaffelsesprosesser stiller de regionale helseforetakene krav til kvalitet og 

pasientsikkerhet, og i konkurransegrunnlaget stilles kvalifikasjonskrav for å sikre at leverandørene 
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er egnet til å gjennomføre aktuell kontrakt. Likevel kan det reises spørsmål om det nettopp for 

private virksomheter vil kunne være behov for en godkjenningsordning for å sikre oppfyllelse av 

visse minstekrav. Det vil samtidig eventuelt kunne bidra til en bedre standardisering av 

helsetjenesten enn det som er mulig å oppnå gjennom anbudsprosesser. Helse Sør-Øst RHF 

støtter derfor departementets forslag om å videreføre og utvide hjemmelsbestemmelsen i 

spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 første ledd slik at alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten kan 

underlegges krav om godkjenning. Helse Sør-Øst RHF ber departementet derfor utrede nærmere 

om denne forskriftshjemmelen bør benyttes.   

 

Helse Sør-Øst RHF slutter seg med dette til departementets forslag om å fjerne påbudet i 

spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være godkjent. Helse Sør-Øst RHF deler 

vurderingen om at det er hensiktsmessig å videreføre adgangen til i forskrift å kunne stille krav 

om godkjenning for virksomheter og tjenester i spesialisthelsetjenesten, og mener dette bør 

utredes nærmere. Det er positivt at adgangen i så fall utvides til å omfatte alle virksomheter i 

spesialisthelsetjenesten og at dette eventuelt vil omfatte flere former for godkjenning.  

 

 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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