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Høring  -  Forslag til endring i helsepersonelloven - endring av
advarselbestemmelsen og ny bestemmelse om rett til begrenset tilbakekall av
autorisasjon mv.

Vi viser til brev av 22.02.2007 med høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementets internettside
med forslag til enkelte endringer i helsepersonelloven.

Høgskolen i Østfolds avdeling for helse-  og sosialfag har gjennomgått  høringsnotatet og sett dette i
sammenheng med Graverrapporten ("Varsom, nøyaktig og objektiv - krav til attester  og erklæringer
fra helsepersonell") av mai 2006.

Høgskolen i Østfold er positive til de foreslåtte endringene i helsepersonelloven.

Ad endring i § 56.
Den foreslåtte endringen er viktig for at advarsler også kan bli gitt i tilfeller hvor et pliktbrudd verken er
egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller egnet til å påføre pasienter betydelig
belastning, men hvor pliktbruddet kan føre til blant annet svekket tillit for vedkommende yrkesgruppe.

Ad endring i § 59 a.
Den foreslåtte endringen støttes. Å begrense helsepersonells autorisasjon uten at § 57 er oppfylt gir
en økt mulighet til å sikre forsvarlig virksomhet. Det kan være sviktende faglige kunnskaper og/eller
ferdigheter uten at vedkommende har vist grov mangel på faglig innsikt eller har drevet uforsvarlig
virksomhet ut fra § 57. Det kan her settes krav om blant annet faglig oppdatering og veiledning.
Vedrørende forslaget i Graverrapportens kapittel 1 om at helsepersonells rett til å skrive
attester/erklæringer, skal kunne tilbakekalles, synes det som om forslaget til endring i § 59 a vil være
en mer hensiktsmessig reaksjonsform i de tilfellene hvor advarsel ikke anses som tilstrekkelig.

Ad endringer i §§62, 68 og 71.
Disse endringene følger naturlig av endringene i §§56 og 59a.

Med vennlig hilsen

Høgskolen i Østfold
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