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Høring – Forslag til endringer i helseforetaksloven 

Vi viser til høringsbrevet av 22. desember der høringsinstansene blir bedt om å komme 
med uttalelser vedrørende forslag til endringer i helseforetaksloven.  

Helseforetaksloven er, slik den er utformet i dag, en administrativ og organisatorisk lov, 
som sier lite om hva helseforetakene faktisk gjør. Dette kan bidra til å gi et litt uklart bilde 
av både utforming av og ansvar for norsk helsepolitikk og hvordan helseforetakene faktisk 
blir styrt. I følge dagens lov kan det se ut som om både styrene og den administrative 
ledelsen tillegges større makt enn det de faktisk har. Statens seniorråd vil derfor 
understerke at det er svært bra at den nasjonale og statlige styringen i større grad blir 
synliggjort i lovforslaget. Vi har for øvrig ingen merknader til de andre foreslåtte 
lovendringene. 

I høringsbrevet varsler departementet en gjennomgang av foretaksmodellen med sikte på 
videre tilpasninger av lovverk, men også en evaluering av selve styringsmodellen, slik det 
allerede er varslet i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Vi imøteser dette 
evalueringsarbeidet og mener at det er viktig at styringsmodellens hensiktsmessighet og 
ressursbruk blir nærmere vurdert. 

Ved en eventuelt senere gjennomgang og tilpasning av lovverket, mener vi det er viktig at 
helseforetakenes samfunnsansvar vektlegges sterkere. For eksempel kan man vurdere 
om noen bestemmelser som i dag bare står beskrevet i spesialisthelsetjenesteloven også 
bør inn i helseforetaksloven. I disse ”samhandlingstider” ville det vært naturlig at også 
helseforetakenes forpliktelse til å inngå avtaler med kommunene og å bistå og veilede 
kommunene også framgår av helseforetaksloven, ikke bare spesialisthelsetjenesteloven. 
En mulighet kan være å se de to lovene i sammenheng, slik at 
spesialisthelsetjenesteloven beskriver helsetjenestens innhold og forpliktelser overfor 
befolkningen, mens helseforetaksloven beskriver de mer administrative oppgavene som 
for eksempel inngåelse av avtaler, samarbeid med andre, transport osv. 

Vennlig hilsen 

       

Ivar Leveraas       Sølvi Sæle 

Leder av Statens seniorråd     Sekretariatsleder   



 

 

 


