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HØRINGSSVAR- FORSLAG TIL LOV OM ENDRING I HELSEPERSONELLOVEN
- ENDRING AV ADVARSELSBESTEMMELSEN OG NY BESTEMMELSE OM
RETT TIL BEGRENSET TILBAKEKALL AV AUTORISASJON MV.

Fellesorganisasjonen (FO) vil med dette komme med våre kommentarer til forslag til endring
av helsepersonelloven i forhold til advarselsbestemmelsen og begrenset tilbakekall av
autorisasjon.

FO stiller seg positiv til helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer. Dette gjelder
både utvidelsen av bestemmelsene om advarsel og utvidelse av adgangen til å begrense
autorisasjon. Begge forslagene vil styrke mulighetene til å sikre kompetent helsepersonell. FO
ser det som viktig at en på ulike måter søker tiltak som kan sikre brukerne helsetjenester av
god kvalitet. Dette kan være noen slike tiltak.

Vi vil  samtidig som vi stiller oss positive til forslagene komme med noen utfyllende
kommentarer:

For å ha velfungerende helsetjenester er det viktig at befolkningen har tillit til både
helsepersonell og tjenestene. Overtredelser av ulike deler av helsepersonelloven kan føre til at
denne tilliten avtar. Forslaget til endring åpner blant annet opp for advarsel for overtredelse av
helsepersonelloven § 6 om ressursbruk. Helsepersonell opplever i sitt daglige virke situasjoner
der ressurssituasjonen og helse- og sosialfaglig kompetanse står i motsetning til hverandre.
Knappe økonomiske ressurser kan føre til negative konsekvenser for utøvelsen av faglig
skjønn. FO ønsker å påpeke at det i noen situasjoner er nødvendig å bryte på forhånd vedtatte
økonomiske grenser for å kunne utøve faglig forsvarlighet og gi gode tjenester bygget på
yrkesetiske prinsipper. FO forutsetter at advarselsbestemmelsen ikke vil bli brukt der
helsepersonellet har gjort sine vurderinger på grunnlag av faglig kompetanse og yrkesetiske
prinsipper. Dette også i situasjoner der det i ettertid blir klart at vurderingene kunne vært
annerledes.

Begrensning i autorisasjonen også i situasjoner der vilkårene for full tilbaketrekning av
autorisasjonen ikke er oppfylt, kan være et godt virkemiddel. Særlig der man, som
departementet eksemplifiserer, setter vilkår om veiledning eller videreutdanning. I slike
situasjoner påpeker departementet at det er helsepersonellet selv som skal måtte sørge for
iverksetting av tiltak som ansees nødvendig for å imøtekomme vilkårene i begrensingen.



Dette vil i de fleste tilfeller være uproblematisk. Samtidig ønsker FO å påpeke noen forhold i
denne sammenhengen. Mange av våre medlemmer arbeider på arbeidsplasser med få eller
ingen andre med høyere utdanning. Dette fører til at de må ta valg uten mulighet til å
konferere med andre fagfolk. Det kan også føre til at arbeidsgiver legger press på
helsepersonellet for at denne skal utføre oppgaver den ikke føler seg kompetent til. FO
erkjenner at helsepersonellet selv, ut i fra helsepersonelloven § 4, har et selvstendig ansvar,
men vil også påpeke at arbeidsgiver i slike situasjoner vil kunne ha et ansvar blant annet etter
helsepersonelloven § 16. Helsepersonell arbeider også ofte på steder der det er vanskelig å
kunne ta videreutdanning eller få veiledning. Dette pågrunn av geografiske forhold eller
pågrunn av mangel på kvalifiserte veiledere. Med bakgrunn i disse faktorene ønsker FO at
lovendringene tilsier at helsetilsynet skal kunne kreve et samarbeid mellom arbeidsgiver og
helsepersonell for å imøtekomme vilkårene i begrensningen av autorisasjon.

Til slutt ønsker FO å påpeke at lovendringene aktualiserer behovet for å gi autorisasjon for
sosionomer og barnevernpedagoger. Personell med disse profesjonene arbeider innenfor felt
der det vil kunne være like nødvendig med denne type kvalitetssikring. FO ønsker også å
påpeke at sosionomer og barnevernpedagoger som arbeider innenfor helsesektoren vil bli
definert som helsepersonell etter helsepersonelloven § 3. Dette uten at man har mulighet til
administrative reaksjoner som begrensninger i autorisasjon, ved overtredelser av
bestemmelser i loven.
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