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HØRING - Forslag til lov om endring i helsepersonelloven - endring av 
advarselsbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av 
autorisasjon mv. 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte 
endringer i helsepersonelloven.  
 
Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementet internettside på 
følgende adresse: 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer  
 
Etter helsepersonelloven (hpl.) kan det i dag gis advarsel til helsepersonell som 
fortsettlig eller uaktsomt har overtrådt loven eller bestemmelser gitt i medhold av den. 
Dersom det skal være adgang til å gi advarsel må slikt pliktbrudd i tillegg enten være 
egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller til å påføre pasienter en 
betydelig belastning, jf. hpl. § 56.  
 
I henhold til bestemmelsen vil det i praksis ikke kunne gis advarsel i de sakene hvor et 
pliktbrudd verken er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller egnet 
til å påføre pasienter en betydelig belastning. Dette medfører at man i saker hvor den 
forsettlige eller uaktsomme overtredelsen av helsepersonelloven ”bare” har ført til 
svekket tillit, ikke vil kunne reagere med advarsel. Videre vil det i praksis sjelden være 
aktuelt å benytte advarsel i de tilfellene hvor helsepersonells atferd utenfor 
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yrkesutøvelsen er av en slik karakter at den er egnet til å svekke tilliten til 
vedkommendes yrkesgruppe, samtidig som vilkårene for tilbakekall av autorisasjon 
etter hpl. § 57 ikke er oppfylt.  
 
Departementet foreslår i høringsnotatet å endre hpl. § 56 slik at advarselsbestemmelsen 
også vil kunne omfatte slike tillitsbruddssaker.  
 
Etter hpl. § 59 er det adgang til å begrense helsepersonells autorisasjon dersom 
helsepersonellet anses skikket til å utøve virksomhet med begrensninger. Slike 
begrensninger kan for eksempel gjelde et begrenset felt under tilsyn og veiledning. En 
forutsetning for slikt begrenset tilbakekall er imidlertid at vilkårene for ”fullt” 
tilbakekall av autorisasjon etter hpl. § 57 er oppfylt. Tilbakekall av autorisasjon er en 
streng reaksjon og vilkårene for tilbakekall er strenge. Dette medfører at det i saker 
hvor det kunne vært aktuelt å begrense et helsepersonells autorisasjon, vil gjelde like 
strenge vilkår som for tilbakekall av full autorisasjon.  
 
Departementet foreslår derfor en ny bestemmelse i hpl. § 59a som skal gi adgang til å 
fatte vedtak om begrensninger i helsepersonells autorisasjon uten at vilkårene for ”fullt” 
tilbakekall av autorisasjonen er til stede.  
 
Høringsnotatets lovendringsforslag må sees i sammenheng med den såkalte 
Graverrapporten av mai 2006 (”Varsom, nøyaktig og objektiv – krav til attester og 
erklæringer fra helsepersonell”), som ble avgitt av en arbeidsgruppe oppnevnt av helse- 
og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell innen 
justissektoren. I rapporten foreslås det flere lovendringer og i denne sammenheng viser 
departementet særlig til forslaget om en ny bestemmelse i helsepersonelloven (§ 62a) 
som skal gi Statens helsetilsyn adgang til helt eller delvis tilbakekall av retten til å 
utstede attester, erklæringer o.l. Høring av Graverrapporten ble avsluttet 15. oktober 
2006, men departementet ønsker å se den videre oppfølging av lovendringsforslagene 
fra Graverrapporten i sammenheng med lovendringsforslagene i herværende 
høringsnotat. Graverrapporten kan leses på følgende nettadresse på regjeringen.no: 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/rapporter.html?id=191
0 
 
Departementet ber om at høringsuttalelser sendes innen 25. mai 2007 til: 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no 
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Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles pr. e-post fra grethe.hatland@hod.dep.no 
eller pr. tlf. 22 24 87 05 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kari Sønderland e.f. 
ekspedisjonssjef 
 Kjetil Jonsbu 
 seniorrådgiver 


