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Legeforeningens høringssvar- Forslag om endringer i 

spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 
 

Det vises til høringsnotat med forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. 

Legeforeningen har fått utsatt høringsfrist til 15. mars 2017. Høringsnotatet har vært på intern 

høring blant berørte organisasjonsledd. Innspill fra disse ligger til grunn for denne 

høringsuttalelsen, som er behandlet av Legeforeningens sentralstyre.  

 

Legeforeningen støtter i hovedsak endringene som forslås. Vi har imidlertid kommentarer til 

noen punkter. 

 

Oppheve godkjenningsordningen  

Legeforeningen er enig i forslaget om at dagens godkjenningsordning oppheves. Vi er enig i 

at det er grunnleggende og lovfastsatte plikter for alle helsetjenesteytere, både offentlige og 

private, til å yte forsvarlige helsetjenester og arbeide systematisk med ledelse, 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, jf blant annet spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, 

helsepersonelloven § 4 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten.   

 

Forslaget til ny § 4-1 i spesialisthelsetjenesteloven innebærer at Departementet skal 

godkjenne virksomheter som ønsker å benytte betegnelsen universitetssykehus og for å kunne 

drive med Nasjonale og flerregionale behandlingstjenester. Legeforeningen støtter forslaget.  

 

Forskriftshjemmel  

Legeforeningen er enig i at det er hensiktsmessig med en forskriftshjemmel for fremtidige 

situasjoner når hensyn til kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet, samfunnssikkerhet eller 

beredskap krever det.  

 

Departementet forslår at det presiseres at hjemmelen til i forskrift å kunne fastsette krav om 

godkjenning også vil omfatte ulike former for godkjenning - som for eksempel sertifisering 



 

 

og akkreditering. Departementet mener at en godkjenningsordning skal kunne rette seg mot 

flere typer virksomheter eller helsetjenesteleverandører i spesialisthelsetjenesten – fra store 

helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten til avtalespesialister og mindre enheter innenfor en 

større helseinstitusjon.  

Legeforeningen er i utgangspunktet positiv til forslaget. Vi mener dette blant annet bidrar til å 

sidestille for eksempel avtalepraksis med alle andre deler av spesialisthelsetjenesten. Men vi 

påpeker at avtalepraksiser er små enheter som drives med stor grad av egeninnsats og 

økonomisk investering. Praksisene er derfor sårbare for raske omveltninger når det gjelder 

krav til drift og behandlingsprofil. Legeforeningen mener det er viktig at departementet 

hensyntar dette slik at de ikke vedtar forskrifter som på kort sikt gir store konsekvenser for 

driften av avtalepraksis. Avtalepraksisene er avhengig av forutsigbarhet og langsiktige 

styringsmål.  

Det vises også til Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske 

legeforening om avtalepraksis for legespesialister.  

Departementet foreslår at det i forskrift kan bestemmes at andre offentlige organer (enn 

Helse- og omsorgsdepartementet) eller private virksomheter kan tillegges oppgaven med å 

behandle og avgjøre søknader om godkjenning og følge opp godkjente virksomheter. Det vil 

for eksempel være mulig i forskrift å utpeke flere private virksomheter som skal fungere som 

godkjenningsmyndighet eller sertifiseringsorgan, og i forskrift stille krav til disse 

virksomhetene. Forslaget om at private virksomheter skal kunne gis slike oppgaver er ikke 

begrunnet, og det gis heller ingen oversikt over hvilke type organisasjoner som eventuelt er 

aktuelle.  

 

Legeforeningen er prinsipielt uenig i at private virksomheter bør tildeles rolle som 

godkjenningsmyndighet eller sertifiseringsorgan og vi etterspør en begrunnelse for forslaget.  

 

Legeforeningen er også uenig i at samme myndighet som godkjenner også skal følge opp og 

føre kontroll med godkjente virksomheter og tjenester. Dette gjelder særlig dersom privat 

virksomhet skal tildeles godkjenningsansvar. Legeforeningen peker på at det er Helsetilsynet 

gjennom fylkesmannen eller det sentrale helsetilsynet som har ansvar for kontroll av 

virksomheter og tjenester som yter spesialisthelsetjeneste. Det er et viktig prinsipp at 

kontrollinstansen er en offentlig myndighet med autoritet som er uavhengig av 

godkjenningsordning. 

 

 

Med hilsen  

Den norske legeforening 

 

Geir Riise Lars Duvaland 
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